Załącznik nr 2 do SIWZ
(załącznik nr 1 do umowy)
Zadanie: Zakup i dostawa sprzętu i systemów - Rozszerzenie platformy GIS Gminy
Miasto Boguszów-Gorce o dodatkowe funkcjonalności w ramach zadania pn.:” Rozwój eusług w Gminie Boguszów-Gorce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej 2 - „Technologie informacyjnokomunikacyjne”, Działania 2.1 – „E-usługi publiczne”, Poddziałania 2.1.4 - „E-usługi publiczne –
ZIT AW”.
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1. Wstęp
Niniejszy dokument określa wymagania i założenia dla rozszerzenia platformy Systemu
Informacji Geograficznej (ang. geographic information system, GIS) Gminy Miasto Boguszów-Gorce
o dodatkowe funkcjonalności będącej przedmiotem zamówienia.
Powyższe zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPDS.02.01.04-02-0008/16 pn.:
”Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej 2 - „Technologie informacyjnokomunikacyjne”, Działania 2.1 – „E-usługi publiczne”, Poddziałania 2.1.4 - „E-usługi publiczne –
ZIT AW”.

2. Zakres przedmiotu zamówienia
2.1 Wymagania ogólne
1.

2.

3.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej SOPZ, precyzuje i stawia
podstawowe wymagania, jakie muszą być spełnione dla prawidłowej realizacji zamówienia.
Zamówienie polega na rozszerzeniu platformy GIS Gminy Miasto Boguszów-Gorce o
dodatkowe funkcjonalności tj. utworzeniu i dostarczeniu modułu informacji przestrzennej
oraz wdrożeniu danych.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Dostawę,
instalację
oraz
uruchomienie
oprogramowania
narzędziowego,
umożliwiającego obsługę i zarządzanie rejestrami gminnymi i danymi wprowadzonymi
do baz danych objętych procesem wdrożenia.
2) Dostawę,
instalację
oraz
uruchomienie
oprogramowania
aplikacyjnego,
umożliwiającego obsługę i świadczenie wdrażanych e-usług objętych procesem
wdrożenia.
3) Uruchomienie portalu mapowego.
4) Przeprowadzenie wdrożenia oraz instruktaży stanowiskowych.
Realizację projektu podzielono na etapy:
1) Instalacja na stanowiskach pracowników merytorycznych oraz przekazanie licencji
funkcjonalności dziedzinowych systemu GIS – maksymalnie 7 dni od dnia podpisania
umowy;
2) Dostarczenie
pozostałych
funkcjonalności
systemu
oraz
wdrożenie
danych
przestrzennych do systemu – do 30 kwietnia 2018 r.
3) Instalacje i konfiguracja oprogramowania serwerowego - do 30 kwietnia 2018 r.
4) Uruchomienie portalu mapowego z wdrożonymi danymi - do 30 kwietnia 2018 r.
5) Uruchomienie e-usług - do 30 kwietnia 2018 r.
6) Wdrożenie i instruktaż stanowiskowy - do 30 kwietnia 2018 r.

2.2 Wymagania bezpieczeństwa
1.
2.

Rozwiązanie techniczne zastosowane przy wdrażanym SIP muszą umożliwiać tworzenie
kopii zapasowych (archiwizacja pełna i przyrostowa) danych.
Zaoferowane rozwiązania muszą być zdolne do tworzenia kopii zapasowych (backupu)
danych dokonywanych nie rzadziej niż raz na 3 dni.
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3.
4.
5.

6.

7.

Moduł musi umożliwiać wybór między archiwizacją pełną a przyrostową.
Na podstawie kopii zapasowych musi być możliwość automatycznego odtworzenia modułu
wraz z danymi w dowolnym momencie i z dowolnego okresu.
Wykonawca musi zapewnić odpowiednie narzędzia administracyjne i mechanizmy, które
pozwolą zapewnić ochronę przetwarzanych danych oraz kategorii danych objętych ochroną,
a w szczególności umożliwią zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca dostarczy również dokumentację opisującą mechanizm przetwarzania danych
w module oraz środki techniczne i organizacyjne zastosowane w celu zapewnienia ich
ochrony, a w szczególności:
1) opis modelu współpracy systemów informatycznych z poszczególnymi zbiorami danych;
2) opis sposobu przepływu danych pomiędzy poszczególnymi częściami modułu oraz
systemami;
3) opis zastosowanych rozwiązań zapewniających zachowanie poufności, integralności,
dostępności,
rozliczalności,
autentyczności,
niezaprzeczalności
i niezawodności;
4) instrukcję zarządzania systemem Informatycznym, zgodnie z §5 Rozporządzenia
o Krajowych Ramach Interoperacyjności.
Moduł musi zapewniać minimum poniższy zestaw ról użytkowników portalu mapowego i eusług:
1) publiczna: użytkownik ma dostęp do danych mapowych dostępnych bez
uwierzytelniania;
2) podstawowa: użytkownik uwierzytelniony ma dostęp do dodatkowych danych
mapowych dostępnych po uwierzytelnieniu;
3) administrator: ma pełną kontrolę nad dostępem użytkowników oraz wszystkie inne
możliwe uprawniania portalu.

2.3 Wymagania dotyczące wydajności i pojemności
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Wydajność modułu musi być dostosowana przez Wykonawcę do ilości przetwarzanych w
module danych, liczby użytkowników oraz liczby transakcji - przy zachowaniu zapasu
zakładającego wzrost obciążenia modułu w przyszłości, przy czym założenia dotyczące
wydajność i pojemności oraz skalowania tych parametrów w czasie muszą zostać
przedstawione przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania odpowiedniej wydajności i pojemności
modułu przez 10 lat od odbioru projektu modułu.
Moduł musi posiadać wydajność i pojemność wystarczającą do sprawnego funkcjonowania
przez co najmniej 10 lat od odbioru końcowego.
Wydajność modułu musi być dostosowana do ilości przetwarzanych danych, liczby
użytkowników oraz liczby transakcji przy zachowaniu zapasu zakładającego wzrost
obciążenia modułu w przyszłości.
Moduł musi spełniać następujące wymagania dotyczące wydajności: maksymalny czas
odpowiedzi nieprzekraczający 3 sek. (przy założeniu warunków sieci LAN 100 Mbps i
większej), przepustowość - min. 10 obsługiwanych jednocześnie poleceń usługi
wyszukiwania, dostępność - 99 % czasu funkcjonowania danego serwisu.
Moduł SIP musi być skalowalny, przy czym skalowanie modułu może odbywać się przez:
dołączenie dodatkowych stanowisk - zwiększanie liczby użytkowników, rozbudowę modułu
narzędziowego (zwiększenie funkcjonalności SIP poprzez rozbudowę modułów lub
zwiększenie ich liczby), rozbudowę warstwy bazodanowej (zwiększenie zasobów serwera
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7.

obsługującego warstwę poprzez rozbudowę pamięci, zwiększenie liczby procesorów,
zwiększenie pojemności pamięci masowych).
Moduł musi zapewniać właściwą skalowalność w zakresie usług sieciowych zgodnie z
załącznikiem nr 1 rozporządzenia komisji (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r.
w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

2.4 Wymagania dotyczące norm dla osób niepełnosprawnych
Przedmiot zamówienia musi być zgodny z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility
Guidelines) oraz przepisami prawa.

2.5 Wymagania prawne
1.

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z polskim i europejskim ustawodawstwem,
w szczególności z:
1) Dyrektywą 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r.
ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej
(INSPIRE) (Dz. U. UE. L. z 2007 r. Nr 108, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2008 r. Nr 73,
str. 36/2.) wraz z aktami wykonawczymi.
2) Rozporządzeniem 8 kwietnia 2016 r. Rady UE - General Data Protection Regulation
(GDPR).
3) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 113; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1744.).
4) Ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z
2010 r. Nr 76, poz. 489; zm.: Dz. U. z 2012 r. poz. 951 oraz z 2016 r. poz. 1250 i poz.
2003) wraz z aktami wykonawczymi.
5) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października
2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych
infrastrukturą informacji przestrzennej. (Dz. U. Nr 201, poz. 1333) wraz z aktami
wykonawczymi.
6) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 922) wraz z aktami wykonawczymi.
7) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004
r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
8) Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 352 i poz.
1579) wraz z aktami wykonawczymi.
9) Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, (tj. Dz. U. z 2016
r. poz. 1764). poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
10) Ustawą z dnia 27 lipca 200l r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128. poz.
1402; zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 176,
poz. 1238..) wraz z aktami wykonawczymi.
11) Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
(Dz. U. poz. 1579). wraz z aktami wykonawczymi.
12) Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. z 2002
r. Nr 144, poz. 1204; zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808. z 2007
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r. Nr 50, poz. 331, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1371, z 2009 r. Nr 201,
poz. 1540, z 2011 r. Nr 85, poz. 459 i Nr 134, poz. 779 oraz z 2012 r. poz. 1445) wraz
z aktami wykonawczymi.
13) Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.
Dz. U. z 2016 r. poz. 778; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 904. poz. 961, poz. 1250 i poz.
1579) wraz z aktami wykonawczymi.
14) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i
promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.
U. z 25.04.2005 r. Nr 67 poz. 582).
15) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie trybu
sporządzenia informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg
publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. z 25.04.2005 r. Nr
67 poz. 583).
16) Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2013r., poz. 260 z późn. zm.).
17) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.).
18) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.).
19) Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie
ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. 2012 poz. 125).

2.6 Wymagania dotyczące licencjonowania
1.
2.

3.

4.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet licencji na dostarczone oraz opracowane
i wdrożone w ramach zamówienia oprogramowanie i inne produkty informatyczne.
W zakresie oprogramowania innych producentów (np. inne oprogramowanie gotowe,
standardowe), Zamawiający dopuszcza dostarczenie oryginalnej licencji stosowanej przez
producenta i wystawionej na Zamawiającego.
W zakresie produktów własnych Wykonawcy oraz rozwiązań informatycznych
opracowanych samodzielnie i wdrożonych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji
niniejszego
zamówienia
wymagane
jest
dostarczenie
Zamawiającemu
licencji
umożliwiających korzystanie z tych produktów na następujących zasadach:
Wykonawca w zakresie produktów własnych oraz rozwiązań informatycznych opracowanych
samodzielnie i wdrożonych przez siebie na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia musi
dostarczyć Zamawiającemu licencje umożliwiające korzystanie z tych produktów na
następujących polach eksploatacji i zasadach:
1) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie oprogramowania w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie
oprogramowania dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania,
przekazywania lub przechowywania oprogramowania, w tym także utrwalanie
i zwielokrotnianie oprogramowania dowolną techniką, w tym techniką zapisu
magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray,
urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci wyłącznie do
wykorzystania przez Zamawiającego bez możliwości przekazywania(sprzedaży) osobom
trzecim;
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2) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych
zmian w oprogramowaniu w przypadku niewłaściwego wykonywania postanowień
umowy;
3) licencja musi być udzielona na czas nieoznaczony bez możliwości wypowiedzenia przez
Wykonawcę i nie może być terytorialnie ograniczona, w szczególności musi uprawniać
do korzystania z oprogramowania na terytorium Polski, do korzystania z
oprogramowania bez ograniczeń ilościowych, w tym bez ograniczeń co do liczby
użytkowników oraz urządzeń komputerowych, na których instalowane lub uruchamiane
będzie oprogramowanie;
4) udzielona licencja nie może ograniczać praw Zamawiającego do modyfikacji i rozwoju
modułu w zakresie dopuszczalnym przez dostarczoną przez Zamawiającego
dokumentację lub możliwości techniczne zastosowanego oprogramowania, a
obejmującym takie zagadnienia, jak: świadczenie usług serwisowych przez podmiot
zewnętrzny, konfigurację wdrożonego oprogramowania, tworzenie/edycję/zarządzanie
zasobami modułu, uruchamianie nowych usług związanych z dystrybucją danych (np.:
nowe usługi WMS,WFS);
5) udzielona licencja musi obejmować każdą nową, dostarczaną przez Wykonawcę w
okresie trwania licencji wersję oprogramowania;
6) wszelkie dostarczone oprogramowanie musi zapewniać dostęp dla nieograniczonej
liczby użytkowników wewnętrznych zaawansowanych i zewnętrznych;
7) Wykonawca musi udzielić Zamawiającemu - bez dodatkowych kosztów bezterminowej, nieodwołalnej, i nieograniczonej, co do ilości użytkowników licencji na
korzystanie z opracowanej przez siebie dokumentacji;
8) licencja musi uprawniać Zamawiającego do korzystania z dokumentacji w zakresie:
utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową, wprowadzania zmian - celem dalszego rozwoju modułu i
dostosowywania go do potrzeb Zamawiającego, wykorzystywania całej dokumentacji
lub jej fragmentów w niezależnych publikacjach/działaniach własnych związanych z
edukacją lub promocją oprogramowania;
9) Wykonawca musi przenieść na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie
zależnego prawa autorskiego. Wykonawca musi udzielić Zamawiającemu nieodwołalnej
zgody na dokonywanie przez Zamawiającego dowolnych zmian w przedmiotach, do
których Zamawiający nabędzie majątkowe prawa autorskie.

2.7 Źródła danych
1.

2.

3.

Podstawą budowy Systemu Informacji Przestrzennej będzie zasób, którym dysponują
Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pozyskanie danych
powiatowych należy do zadań Zamawiającego i odpowiada za ich przekazanie Wykonawcy.
Oprócz danych powiatowych Wykonawca przeniesie lub zintegruje dane posiadane przez
Zamawiającego w formie baz danych oraz przetworzy i wdroży dane, które Zamawiający
posiada w formie analogowej lub cyfrowej. Zadaniem Wykonawcy będzie zatem również
skanowanie, georeferencja i wektoryzacja danych obejmujących zadania projektów.
Informację na temat opisu ilości i jakości danych posiadanych przez Zamawiającego
zostanie przekazany w ramach niniejszego zamówienia.
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2.8 Gwarancja
Świadczenie usługi gwarancji ma na celu zapewnienie ciągłości sprawnego działania systemu
poprzez realizację działań naprawczych wynikających z analizy ujawnionych problemów, wykrytych
błędów i wad systemów, niewłaściwego działania systemu, spadku wydajności itp.
Wymagania szczegółowe
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wolnych od wad i zgodnych z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa kolejnych wersji systemu lub jego uzupełnień.
2. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji dokumentacji i instrukcji obsługi użytkownika
i/lub administratora, która będzie wykonywana z każdą nową wersją systemu bądź jego
uzupełnieniem.
3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia konsultacji dla administratorów w zakresie
niezbędnych zmian w konfiguracji systemu.
4. Wykonawca musi zapewniać usługę wsparcia użytkowników udostępniając zamawiającemu:
1) usługę typu helpdesk, udostępnioną pod adresem e-mail, numerem telefonu i numerem
faksu.
5. Wsparcie użytkowników musi obejmować świadczenie usługi wsparcia technicznego,
merytorycznego oraz konsultacji w celu utrzymania poprawnej pracy systemu zgodnego z
wymaganiami przedmiotu umowy. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do
udzielania odpowiedzi na pytania użytkowników i administratorów związane z bieżącą
eksploatacją Systemu.
6. Wykonawca musi zapewniać w godzinach pracy Zamawiającego obecność specjalistów
mających niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu eksploatacji systemu.
7. Wykonawca musi zapewniać wystarczającą ilość konsultantów do zapewnienia ciągłości
usługi gwarancji.
8. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia zapewniając
jednocześnie odpowiedni serwis.
9. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego:
1) usuwania usterek, wad, błędów lub awarii z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę
będących konsekwencją wystąpienia: błędu w systemie, błędu lub wady fizycznej
pakietu aktualizacyjnego lub instalacyjnego, błędu w dokumentacji administratora lub
w dokumentacji użytkownika, błędu w wykonaniu usług przez Wykonawcę;
2) usuwania błędów, awarii, wad związanych z realizacją usługi wdrożenia systemu;
3) usuwania błędów lub awarii lub wad spowodowanych aktualizacjami systemu,
10. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o dostępnych aktualizacjach i
poprawkach systemu.
11. Zamawiający, w przypadku wystąpienia błędów, awarii, usterek będzie przesyłał do
Wykonawcy przy pomocy środków komunikacji zgłoszenia wystąpienia błędów/awarii.
Zgłoszenie musi posiadać opis sytuacji prowadzącej do wystąpienia błędu lub awarii, który
powinien umożliwiać jej odtworzenie przez zespół serwisowy Wykonawcy. Jeżeli
odtworzenie błędu nie będzie możliwe w środowisku Wykonawcy, wówczas zdiagnozuje on
błąd w środowisku Zamawiającego,
12. Zgłoszenia, o których mowa wyżej, będą klasyfikowane na awarie i usterki, gdzie:
1) awaria - należy przez to rozumieć wadę oprogramowania uniemożliwiającą korzystanie
z oprogramowania, w zakresie podstawowych funkcjonalności oprogramowania;
2) usterka - należy przez to rozumieć wadę lub błąd oprogramowania powodujące, że
oprogramowanie nie realizuje innych, niż podstawowe funkcjonalności lub realizuje je z
mniejszą wydajnością.
13. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania awarii i usterek w następujących terminach:
1) awaria w terminie 8 godzin od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę;
2) usterka w terminie 3 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę.
14. W sytuacjach wymagających przekroczenia terminu usunięcia awarii/usterek wskazanych
powyżej, Wykonawca zgłasza problem wraz z uzasadnieniem Zamawiającemu, który
zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych do uzgodnienia stanowisk stron, w tym w
szczególności uzgodnienia ostatecznego terminu usunięcia awarii/usterek.
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15. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, iż przyczyna awarii lub usterki leży poza oprogramowaniem, w
szczególności w infrastrukturze Zamawiającego, Wykonawca nie jest zobowiązany do
usunięcia awarii/usterki, lecz jest zobowiązany:
1) wskazać Zamawiającemu przyczynę nieprawidłowego działania systemu poprzez
wskazanie elementu, który ją powoduje, a jeżeli to możliwe także podmiotu
odpowiedzialnego za usunięcie takiej nieprawidłowości działania systemu;
2) w razie zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego – do wsparcia osoby trzeciej
usuwającej przyczyny zgłoszenia, w tym udzielenia takiej osobie wszelkich informacji o
oprogramowaniu, potrzebnych do przywrócenia pełnej funkcjonalności systemu;
16. W przypadku stwierdzenia na etapie użytkowania przedmiotu umowy, że wdrożone dane są
niekompletne, a przyczyna niepoprawnego wdrożenia danych leży po stronie Wykonawcy,
Wykonawca ma obowiązek, uzupełnienia oprogramowania o brakujące dane, w czasie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
17. Wykonawca zapewnia dostosowanie do obowiązujących przepisów nie później niż w dniu ich
wejścia w życie, chyba, że zmiany prawne nie zostały ogłoszone z minimum 15-dniowym
terminem poprzedzającym ich wprowadzenie w życie. W przypadku, jeżeli zmiany nie
zostały ogłoszone z minimum 15-dniowym terminem poprzedzającym ich wprowadzenie w
życie Wykonawca zobligowany jest do ich wprowadzenia w ciągu 15 dni roboczych od dnia
wprowadzenia przepisu w życie.

3. Stan istniejący w Gminie Boguszów-Gorce
Wykaz aplikacji i systemów dziedzinowych oraz materiałów związanych
z przedmiotem zamówienia
Producent/Dostawca

Szczegóły

Wymagania

System Informacji
Przestrzennej
GEO-SYSTEM
Warszawa

System dostępny pod adresem:
http://boguszowgorce.e-mapa.net/
zawiera jedynie bazę adresową

Jeżeli Wykonawca uzna, że obecny
SIP można wykorzystać w
niniejszym zamówieniu, tzn. że
możliwe będzie jego rozszerzenie o
dodatkowe funkcjonalności
wymienionej w dalszej części
dokumentacji należy odpowiednio
przeprowadzić konfigurację, aby
zostały spełnione warunki
zamówienia oraz stawiane
wymagania.

Ewidencja Dróg
MAX-DROGI
Łódź

Gmina posiada ewidencję dróg oraz
fotorejestrację metryczną każdej
drogi. Dzięki temu prowadzone są
„tradycyjne” książki dróg
uzupełnione o fotorejestrację.

Miejscowe Plany
Zagospodarowania
Przestrzennego

Zamawiający posiada w wersji
cyfrowej trzy Miejscowe Plany
Zagospodarowania Przestrzennego.
Formaty plików: .dgn, .dwg, .pdf

W zamyśle Zamawiającego jest
zaproponowanie takich rozwiązań,
które pozwolą na wykorzystanie
dostępnych plików.
Pozostałe wymagania zgodnie z
dalszą częścią dokumentacji.
W zamyśle Zamawiającego jest
zaproponowanie takich rozwiązań,
które pozwolą na wykorzystanie
dostępnych plików.
Pozostałe wymagania zgodnie z
dalszą częścią dokumentacji.
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4. Wdrożenie danych
Podstawą budowy Systemu Informacji Przestrzennej jest zasób, którym dysponują
Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pozyskanie danych powiatowych
należy do zadań Zamawiający i odpowiada za ich przekazanie Wykonawcy. Oprócz danych
powiatowych Wykonawca przeniesie lub zintegruje dane posiadane przez Zamawiającego w formie
baz danych oraz przetworzy i wdroży dane, które Zamawiający posiada w formie analogowej lub
cyfrowej. Zadaniem Wykonawcy będzie zatem skanowanie, georeferencja i wektoryzacja danych
obejmujących zadania projektów.

4.1 Wymagania dotyczące cyfryzacji i przetwarzania danych
4.1.1 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
1.

2.
3.

4.

5.

Wykonawca musi przetworzyć posiadane przez Zamawiającego dokumenty planistyczne do
postaci cyfrowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o Infrastrukturze
Informacji Przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.) i aktów
wykonawczych do tej ustawy.
Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz uchwał obowiązujących Miejscowych Planów
Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).
Wykonawca zeskanuje do postaci elektronicznej (jpg lub pdf) wszystkie rysunki MPZP
przekazane przez Zamawiającego będące wyłącznie w wersji analogowej, lub których
wersja cyfrowa jest nieczytelna lub niezdatna do wektoryzacji.
Poprawnie utworzone dane dotyczące MPZP muszą składać się z:
1) pliku wektorowego (ESRI shapefile (shp. – plik przechowujący geometrię obiektu; shx.
– plik indeksowy; dbf. – plik przechowujący dane atrybutowe (tabelaryczne); prj. – plik
przechowujący informację na temat układu współrzędnych i odwzorowania));
2) pliku rastrowego (geotiff).
Wykonawca, wszystkim rysunkom MPZP przekazanym przez Zamawiającego nada
georeferencje (skalibruje do postaci plików geoTIFF) w układzie współrzędnych EPSG 2180
(PUWG 92) uwzględniając, że:
1) usługa kalibracji danych referencyjnych do Państwowego Układu Współrzędnych
Geodezyjnych 1992 musi zachowywać: dokładność RMS<=1mm w skali mapy,
format .tif i georeferencja w formacie .tfw oraz w oryginalnej rozdzielczości głębi
kolorów;
2) usługa kalibracji danych referencyjnych musi być udokumentowana w formacie
graficznym lub tekstowym w postaci raportów kalibracji, przedstawiających liczbę
punktów dopasowania, rozkład przestrzenny punktów, współrzędne punktów
dostosowania w układzie PUWG 92, błędy dopasowania na każdym punkcie wyrażone w
metrach oraz rodzaj użytej transformacji;
3) usługa kalibracji danych referencyjnych musi odbyć się z wykorzystaniem transformacji
afinicznej 1. lub 2. stopnia z zachowaniem równomiernego rozkładu punktów
dopasowania (dopuszczalna jest kalibracja z wykorzystaniem transformacji elastycznej
przy uzasadnieniu postępowania w raporcie kalibracji);
4) pliki rastrowe MPZP (geotiff) muszą być nazwane zgodnie z numerem uchwały i
numerem
załącznika
uchwalonego
rysunku
MPZP
np.
II_15_2006_zal1,
II_15_2006_zal2, XXXII_263_14_zal1;
5) wszelkie kwestie sporne wynikające z jakości i dokładności rysunków miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego muszą być uzgadniane z Zamawiającym.

10

6.

Wykonawca zwektoryzuje rysunki MPZP przekazane przez Zamawiającego do postaci
wektorowej shapefile (shp) obowiązkowo uwzględniając że:
1) usługa wektoryzacji danych musi obejmować wektoryzację przekazanych rysunków
MPZP;
2) transformacja MPZP obejmie przetworzenie do postaci cyfrowej wszystkich ustaleń
MPZP: granice MPZP, przeznaczenia MPZP, pozostałe ustalenia MPZP punktowe,
pozostałe ustalenia MPZP liniowe, pozostałe ustalenia MPZP powierzchniowe, zgodnie z
legendą rysunków MPZP oraz opisami tekstowymi uchwał MPZP wraz z utworzeniem i
wypełnieniem tabeli atrybutów;
3) wszystkie przeznaczenia MPZP muszą być w jednej warstwie (jeden plik shapefile) i
powinny być nazwane „nazwa_gminy_mpzp_ przeznaczenia”;
4) wszystkie granice planów MPZP muszą być w jednej warstwie (jeden plik shapefile) i
powinny być nazwane „nazwa_gminy_mpzp_granice”;
5) wszystkie obiekty liniowe muszą być w jednej warstwie (jeden plik shapefile) i powinny
być nazwane „nazwa_gminy_mpzp_dodatkowe_ liniowe”;
6) wszystkie obiekty punktowe muszą być w jednej warstwie (jeden plik shapefile) i
powinny być nazwane „nazwa_gminy_mpzp_dodatkowe_ punktowe”;
7) wszystkie obiekty powierzchniowe muszą być w jednej warstwie (jeden plik shapefile),
powinny być nazwane „nazwa_gminy_mpzp_dodatkowe_ powierzchniowe”;
8) usługa wektoryzacji danych musi być zapisana do formatu .shp w układzie
Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych 1992;
9) usługa wektoryzacji danych musi obejmować wszystkie przekazane dane z
dokładnością <= 0.5mm w skali mapy i zachowaniem topologii obiektów
powierzchniowych i liniowych (tj. styczność obiektów, brak dziur w geometrii obiektów,
nienakładanie się wykluczających się wzajemnie obiektów) oraz z uwzględnieniem
zabiegów kartograficznych stosowanych na mapach takich jak zmiana grubości linii,
przesunięcia kartograficzne obiektów;
10) przeznaczenia, granice i wszystkie warstwy z ustaleń dodatkowych muszą być
dociągnięte do wierzchołków wektorowych działek ewidencyjnych;
11) przeznaczenia (obiekty poligonowe) nie mogą na siebie nachodzić, pokrywać się oraz
nie mogą mieć szczelin, dziur - muszą być poprawne topologicznie;
12) wyrysowanie obiektów musi uwzględniać zabiegi kartograficzne stosowane na mapach
np. grubości linii, przesunięcia kartograficzne obiektów;
13) wszystkie obiekty powierzchniowe (obiekty poligonowe) takie jak strefy, granice
obszarów, zasięgi obszarów muszą być narysowane obiektem poligonowym. Do
obiektów powierzchniowych zaliczyć należy np. strefę ochronną od cmentarza, granicę
obszaru górniczego, Główny Zbiornik Wód Podziemnych itp. Obiekty te nie mogą być
wyrysowane poza granicą obszaru opracowania i powinny być dociągnięte do
wierzchołków wektorowych działek ewidencyjnych;
14) do obiektów liniowych zaliczyć należy np. nieprzekraczalną linię zabudowy, linię
energetyczną, gazową, ścieżkę rowerową, itp.. Obiekty nie powinny być rysowane poza
granicą obszaru opracowania;
15) obiekty punktowe nie mogą być wyrysowane poza granicą obszaru opracowania;
16) w tabeli atrybutów warstwy, kolumna OPIS musi być uzupełniona zgodnie z legendą
rysunku MPZP oraz tekstem uchwały MPZP;
17) opisy
przeznaczeń,
kierunków
oraz
dodatkowych
ustaleń
punktowych,
powierzchniowych i liniowych powinny być podpisane z dużej litery np. „Tereny
zabudowy…”;
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18) usługa wektoryzacji danych musi obejmować uzupełnienie tabeli atrybutów zgodnie z
informacjami zawartymi na wektoryzowanym dokumencie - rysunkiem MPZP oraz
powiązanym z nim załącznikiem tekstowym - uchwałą MPZP. Tabela atrybutów
powiązana z geometrią obiektów musi być zapisana z kodowaniem w formacie UTF-8.
Schemat tabeli do uzupełnienia w atrybuty przedstawiony jest w ostatnim punkcie;
19) zamawiający pod pojęciem "dodatkowych ustaleń MPZP powierzchniowych/ liniowych/
punktowych" ma na myśli pozostałe ustalenia MPZP (nakazy, zakazy, ograniczenia,
dopuszczenia), poza przeznaczeniami MPZP, takie jak: strefa zalewowa, linie
zabudowy, zabytek ewidencyjny itp.;
20) Wykonawca musi przygotować symbolizację przeznaczeń MPZP na podstawie kolumny
„OPIS” z warstwy wektorowej „PRZEZNACZENIA MPZP” uwzględniając symbolizację
określoną w załączniku 1. do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003
r.
w
sprawie
wymaganego
zakresu
projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego i zapisać symbolizację do pliku warstwy;
21) Wykonawca pozostałym obiektom warstw wektorowych musi nadać symbolizację
najbardziej zbliżoną do oryginalnych oznaczeń poszczególnych rysunków MPZP i
uzgodnioną z Zamawiającym oraz zapisać symbolizację do pliku warstwy;
22) Dane opisowe muszą być zgodne z poniższym schematem:
MPZP:

1.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2.
0
1
2
3
4
5
6

„nazwa_gminy_mpzp_granice”
id
UCHWALA
Z_DNIA
SKALA
NAZWA
RASTER
LEGENDA
GMINA
RADA
ZMIANA
DZIENNIK
POW_METR_2
FOLDER
DOTYCZY
TEKST_UCHW
RYS_UCHW

INTEGER
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT

„nazwa_gminy_mpzp_przeznaczenia”
id
SYMBOL
OPIS
UCHWALA
RASTER
WYPIS
POW_METR_2

INTEGER
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
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3.

„nazwa_gminy_mpzp_dodatkowe_powierzchniowe”

0
1
2
3
4
5

4.

id
SYMBOL
OPIS
UCHWALA
RASTER
POW_METR_2
„nazwa_gminy_mpzp_dodatkowe_liniowe”

0
1
2
3
4
5

5.

INTEGER
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT

id
SYMBOL
OPIS
UCHWALA
RASTER
DL_METR

INTEGER
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT

„nazwa_gminy_mpzp_dodatkowe_punktowe”

0
1
2
3
4

id
SYMBOL
OPIS
UCHWALA
RASTER

INTEGER
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT

4.1.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
1.

2.
3.

4.

5.

Wykonawca musi przetworzyć posiadane przez Zamawiającego dokumenty planistyczne do
postaci cyfrowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o Infrastrukturze
Informacji Przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.) i aktów
wykonawczych do tej ustawy.
Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz obowiązujących uchwał Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUIKZP).
Wykonawca zeskanuje do postaci elektronicznej (jpg lub pdf) wszystkie rysunki SUIKZP
(tylko rysunek kierunków zagospodarowania przestrzennego) przekazane przez
Zamawiającego będące wyłącznie w wersji analogowej, lub których wersja cyfrowa jest
nieczytelna lub niezdatna do wektoryzacji.
Poprawnie utworzone dane dotyczące SUIKZP (tylko rysunek kierunków zagospodarowania
przestrzennego) muszą składać się z:
1) pliku wektorowego (ESRI shapefile (shp. – plik przechowujący geometrię obiektu; shx.
– plik indeksowy; dbf. – plik przechowujący dane atrybutowe (tabelaryczne); prj. – plik
przechowujący informację na temat układu współrzędnych i odwzorowania));
2) pliku rastrowego (geotiff).
Wykonawca wszystkim rysunkom SUIKZP przekazanym przez Zamawiającego nada
georeferencje (skalibruje do postaci plików geoTIFF) w układzie współrzędnych EPSG 2180
(PUWG 92) uwzględniając, że:
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6.

1) usługa kalibracji danych referencyjnych do Państwowego Układu Współrzędnych
Geodezyjnych 1992 musi zachowywać: dokładność RMS<=1mm w skali mapy,
format .tif i georeferencja w formacie .tfw oraz w oryginalnej rozdzielczości głębi
kolorów;
2) usługa kalibracji danych referencyjnych musi być udokumentowana w formacie
graficznym lub tekstowym w postaci raportów kalibracji, przedstawiających liczbę
punktów dopasowania, rozkład przestrzenny punktów, współrzędne punktów
dostosowania w układzie PUWG 92, błędy dopasowania na każdym punkcie wyrażone w
metrach oraz rodzaj użytej transformacji;
3) usługa kalibracji danych referencyjnych musi odbyć się z wykorzystaniem transformacji
afinicznej 1. lub 2. stopnia z zachowaniem równomiernego rozkładu punktów
dopasowania (dopuszczalna jest kalibracja z wykorzystaniem transformacji elastycznej
przy uzasadnieniu postępowania w raporcie kalibracji);
4) pliki rastrowe SUIKZP (geotiff) muszą być nazwane zgodnie z numerem uchwały i
numerem
załącznika
uchwalonego
rysunku
SUIKZP
np.
II_15_2006_zal1,
II_15_2006_zal2, XXXII_263_14_zal1;
5) wszelkie kwestie sporne wynikające z jakości i dokładności rysunków miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego muszą być uzgodnione z Zamawiającym.
Wykonawca zwektoryzuje rysunki SUIKZP przekazane przez Zamawiającego do postaci
wektorowej shapefile (shp) obowiązkowo uwzględniając, że:
1) usługa wektoryzacji danych musi obejmować wektoryzację przekazanych rysunków
SUIKZP;
2) transformacja SUIKZP obejmie przetworzenie do postaci cyfrowej wszystkich ustaleń
SUIKZP: granice SUIKZP, kierunki zagospodarowania SUIKZP, pozostałe ustalenia
SUIKZP punktowe, pozostałe ustalenia SUIKZP liniowe, pozostałe ustalenia SUIKZP
powierzchniowe, zgodnie z legendą rysunków SUIKZP oraz opisami tekstowymi uchwał
SUIKZP wraz z utworzeniem i wypełnieniem tabeli atrybutów;
3) wszystkie kierunki zagospodarowania SUIKZP muszą być w jednej warstwie (jeden plik
shapefile) i powinny być nazwane „nazwa_gminy_studium_ przeznaczenia”;
4) wszystkie granice SUIKZP muszą być w jednej warstwie (jeden plik shapefile) i powinny
być nazwane „nazwa_gminy_studium_granice”;
5) wszystkie obiekty liniowe muszą być w jednej warstwie (jeden plik shapefile) i powinny
być nazwane „nazwa_gminy_studium_dodatkowe_ liniowe”;
6) wszystkie obiekty punktowe muszą być w jednej warstwie (jeden plik shapefile) i
powinny być nazwane „nazwa_gminy_studium_dodatkowe_ punktowe”;
7) wszystkie obiekty powierzchniowe muszą być w jednej warstwie (jeden plik shapefile),
powinny być nazwane „nazwa_gminy_studium_dodatkowe_ powierzchniowe”;
8) usługa wektoryzacji danych musi być zapisana do formatu .shp w układzie
Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych 1992;
9) usługa wektoryzacji danych musi obejmować wszystkie przekazane dane z
dokładnością <= 0.5mm w skali mapy i zachowaniem topologii obiektów
powierzchniowych i liniowych (tj. styczność obiektów, brak dziur w geometrii obiektów,
nienakładanie się wykluczających się wzajemnie obiektów) oraz z uwzględnieniem
zabiegów kartograficznych stosowanych na mapach takich jak zmiana grubości linii,
przesunięcia kartograficzne obiektów;
10) przeznaczenia, granice i wszystkie warstwy z ustaleń dodatkowych muszą być
dociągnięte do wierzchołków wektorowych działek ewidencyjnych;
11) przeznaczenia (obiekty poligonowe) nie mogą na siebie nachodzić, pokrywać się oraz
nie mogą mieć szczelin, dziur - muszą być poprawne topologicznie;
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12) wyrysowanie obiektów musi uwzględniać zabiegi kartograficzne stosowane na mapach
np. grubości linii, przesunięcia kartograficzne obiektów;
13) wszystkie obiekty powierzchniowe (obiekty poligonowe) takie jak strefy, granice
obszarów, zasięgi obszarów muszą być narysowane obiektem poligonowym. Do
obiektów powierzchniowych zaliczyć należy np. strefę ochronną od cmentarza, granicę
obszaru górniczego, Główny Zbiornik Wód Podziemnych itp. Obiekty te nie mogą być
wyrysowane poza granicą obszaru opracowania i powinny być dociągnięte do
wierzchołków wektorowych działek ewidencyjnych;
14) do obiektów liniowych zaliczyć należy np. nieprzekraczalną linię zabudowy, linię
energetyczną, gazową, ścieżkę rowerową, itp.. Obiekty nie powinny być rysowane poza
granicą obszaru opracowania;
15) obiekty punktowe nie mogą być wyrysowane poza granicą obszaru opracowania;
16) w tabeli atrybutów warstwy, kolumna OPIS musi być uzupełniona zgodnie z legendą
rysunku SUIKZP oraz tekstem uchwały SUIKZP;
17) opisy kierunków oraz dodatkowych ustaleń punktowych, powierzchniowych i liniowych
powinny być podpisane z dużej litery np. „Tereny zabudowy…”;
18) usługa wektoryzacji danych musi obejmować uzupełnienie tabeli atrybutów zgodnie z
informacjami zawartymi na wektoryzowanym dokumencie - rysunkiem SUIKZP oraz
powiązanym z nim załącznikiem tekstowym - uchwałą SUIKZP. Tabela atrybutów
powiązana z geometrią obiektów musi być zapisana z kodowaniem w formacie UTF-8.
Schemat tabeli do uzupełnienia w atrybuty przedstawiony jest w ostatnim punkcie;
19) Zamawiający pod pojęciem "dodatkowych ustaleń SUIKZP powierzchniowych/
liniowych/ punktowych" ma na myśli pozostałe ustalenia SUIKZP (nakazy, zakazy,
ograniczenia, dopuszczenia), poza przeznaczeniami SUIKZP, takie jak: strefa zalewowa,
linie zabudowy, zabytek ewidencyjny itp.;
20) Wykonawca musi przygotować symbolizację kierunków zagospodarowania SUIKZP na
podstawie kolumny „OPIS” z warstwy wektorowej „KIERUNKI SUIKZP” uwzględniając
symbolizację zbliżoną do oryginalnych oznaczeń poszczególnych rysunków SUIZKP i
uzgodnioną z Zamawiającym oraz zapisać symbolizację do pliku warstwy;
21) Wykonawca pozostałym obiektom warstw wektorowych musi nadać symbolizację
najbardziej zbliżoną do oryginalnych oznaczeń poszczególnych rysunków SUIKZP i
uzgodnioną z Zamawiającym oraz zapisać symbolizację do pliku warstwy;
22) dane opisowe muszą być zgodne z poniższym schematem:
SUIKZP:

1.

„nazwa_gminy_studium_granice”

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

id
UCHWALA
Z_DNIA
SKALA
NAZWA
RASTER
LEGENDA
GMINA
RADA
ZMIANA
DZIENNIK
POW_METR_2
FOLDER

INTEGER
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT

15

13
14
15

DOTYCZY
TEKST_UCHW
RYS_UCHW

2.

„nazwa_gminy_studium_kierunki”

0
1
2
3
4
5
6

id
SYMBOL
OPIS
UCHWALA
RASTER
WYPIS
POW_METR_2

3.

id
SYMBOL
OPIS
UCHWALA
RASTER
POW_METR_2

INTEGER
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT

„nazwa_gminy_studium_dodatkowe_liniowe”

0
1
2
3
4
5

5.

INTEGER
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT

„nazwa_gminy_studium_dodatkowe_powierzchniowe”

0
1
2
3
4
5

4.

TEXT
TEXT
TEXT

id
SYMBOL
OPIS
UCHWALA
RASTER
DL_METR

INTEGER
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT

„nazwa_gminy_studium_dodatkowe_punktowe”

0
1
2
3
4

id
SYMBOL
OPIS
UCHWALA
RASTER

INTEGER
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT

4.1.3 Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
1.

2.
3.

Wykonawca zaimportuje dane cyfrowe EMUiA przekazane przez Zamawiającego zgodnie z
wymogami Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w
sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów z późniejszymi zmianami i aktów
wykonawczych do tego rozporządzenia.
Wykonawca musi utworzyć bazę danych przestrzennych w układzie współrzędnych EPSG
2180 (PUWG 92).
Wykonawca musi przygotować symbolizację obiektów EMUiA uzgodnioną z Zamawiającym i
zapisać symbolizację do pliku warstwy.
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4.1.4 Oferta inwestycyjna
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Wykonawca musi przetworzyć posiadany przez Zamawiającego rejestr terenów
inwestycyjnych do postaci cyfrowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 marca 2010 roku
o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.) i
aktów wykonawczych do tej ustawy.
Rejestr musi zostać poddany cyfryzacji zarówno części opisowej jak i ich lokalizacji
przestrzennej poprzez odniesienie konkretnych pozycji rejestru do działki ewidencyjnej
i/lub punktu adresowego.
Wykonawca utworzy bazę na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego danych
źródłowych przygotowanych w odpowiedniej strukturze danych określonych przez
Wykonawcę.
W przypadku potrzeby cyfryzacji danych, których źródłem są opracowania kartograficzne
Wykonawca zastosuje wszystkie wymogi określone w poprzednim punkcie tj. wymogów
określonych m.in. dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Usługa tworzenia bazy cyfrowej rejestru musi obejmować uzupełnienie tabeli atrybutów
zgodnie z informacjami zawartymi w rejestrze. Tabela atrybutów powiązana z geometrią
obiektów musi być zapisana z kodowaniem w formacie UTF-8.
Wykonawca obiektom warstw wektorowych musi nadać symbolizację uzgodnioną z
Zamawiającym oraz zapisać symbolizację do pliku warstwy.
Wykonawca utworzy bazę w układzie współrzędnych EPSG 2180 (PUWG 92).

4.1.5 Ewidencja dróg, mostów i znaków
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Wykonawca musi przetworzyć posiadany przez Zamawiającego rejestr dróg gminnych do
postaci cyfrowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o Infrastrukturze
Informacji Przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.) i aktów
wykonawczych do tej ustawy.
Rejestr musi zostać poddany cyfryzacji zarówno części opisowej jak i ich lokalizacji
przestrzennej poprzez odniesienie konkretnych pozycji rejestru.
Wykonawca musi utworzyć bazę na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego danych
źródłowych przygotowanych w odpowiedniej strukturze danych cyfrowych określonych
przez Wykonawcę.
Usługa tworzenia bazy cyfrowej rejestru musi obejmować uzupełnienie tabeli atrybutów
zgodnie z informacjami zawartymi w rejestrze. Tabela atrybutów powiązana z geometrią
obiektów musi być zapisana z kodowaniem w formacie UTF-8.
Wykonawca obiektom warstw wektorowych musi nadać symbolizację uzgodnioną z
Zamawiającym oraz zapisać symbolizację do pliku warstwy.
Wykonawca musi utworzyć bazę w układzie współrzędnych EPSG 2180 (PUWG 92).

5. Ogólne funkcje systemu GIS
1.

2.

Wykonawca zapewni Zamawiającemu niezbędne oprogramowanie desktopowe GIS
umożliwiające samodzielne zarządzanie zawartością modułu z bezterminową i
wielostanowiskową licencją.
Wdrożony moduł musi zapewniać poniższe funkcjonalności:
1) nawigacja, wyświetlanie i obsługa okna mapy musi umożliwiać:
a) przesuwanie, przybliżanie, oddalanie mapy, obiektu, możliwość wyboru dowolnej
skali,

17

b) przybliżanie do punktu na podstawie określenia współrzędnych,
c) pomiar odległości, powierzchni, kątów,
d) wyszukiwanie obiektów na mapie na podstawie nazwy atrybutu oraz selekcja
danych według atrybutów oraz kryteriów przestrzennych,
e) obsługę formatów wektorowych (dgn. tab. dwg. shp. kml. .asc) i rastrowych (tiff),
f) eksport danych do formatu pliku GML wymaganego stosownym rozporządzeniem,
g) jednoczesne przeglądanie danych rastrowych i wektorowych we wszystkich
obsługiwanych formatach,
h) obsługę układów odniesienia: PUWG65, PUWG92, PUWG2000, UTM,
i) zmiany układów współrzędnych,
j) ustawienie maksymalnej i minimalnej skali wyświetlania warstw,
k) określenie przestrzennych filtrów ograniczających wyświetlanie mapy;
2) obsługa danych rastrowych musi umożliwiać:
a) wyświetlanie wielokanałowych obrazów przez przypisanie wartości RGB kanałom,
b) możliwość zdefiniowania transparencji wybranego koloru,
c) wyświetlanie wartości obrazu przy użyciu mapy barw,
d) wyświetlanie samych obrysów rastrów,
e) ustawienia jasności i kontrastu wyświetlanego rastra,
f) budowę piramid obrazów (overview),
g) zmianę odwzorowania rastra,
h) przeskalowanie, obrót, przesunięcie,
i) mozaikowanie, przepróbkowanie (resampling),
j) konwersję rastrów (w trybie pojedynczym i wsadowym) pod względem formatu,
rozdzielczości, palety barw, układu współrzędnych,
k) bezpośredni odczyt i zapis danych rastrowych;
3) obsługa danych wektorowych musi umożliwiać:
a) zróżnicowanie symbolizacji dla określonych skal mapy,
b) wykluczanie obiektów wyświetlanych poprzez zapytania SQL,
c) jednolitą symbolizację danych,
d) różnicowanie symbolizacji dla unikalnych wartości atrybutu,
e) definiowanie symboli wypełnienia, linii, obrysów i punktów,
f) ustawianie procentowej przeźroczystości prezentowanych warstw,
g) tworzenie symboli złożonych z wielu symboli,
h) kartogram (wizualizacja zjawisk poprzez gradację koloru lub stopniowaniem
wielkości symboli, mapa kropkowa), kartodiagram (symbolizacja wykresami
kołowymi i słupkowymi),
i) ograniczenie widoczności pól tabeli atrybutów,
j) prowadzenie operacji matematycznych, statystycznych, tekstowych i logicznych na
danych;
4) sortowanie względem wielu atrybutów musi umożliwiać:
a) identyfikację wybranych obiektów tabeli na mapie oraz identyfikację wybranych
obiektów na mapie w tabeli,
b) generowanie
raportów
dotyczących
powierzchni
warstw,
powierzchni
poszczególnych przeznaczeń z podziałem na poszczególne uchwały (możliwość
eksportu do arkusza kalkulacyjnego),
c) generowanie własnych kompozycji wydruków (Wykonawca przygotuje szablon
wydruku),

18

3.

d) eksportowanie wybranych obiektów do nowej warstwy (np. wybranie działek, dla
których aktualnie sporządzany jest nowy MPZP i zapisanie obiektów jako nowa
warstwa wektorowa),
e) bezpośredni odczyt i zapis danych wektorowych,
f) wydruki map, które muszą umożliwiać: dodanie elementów rozkładu wydruku
mapy: mapa, tytuł, dowolny tekst, ramka, dowolne obiekty graficzne, legenda,
strzałka północy, skala liniowa, mianowana i liczbowa, obiekt graficzny, siatka
kilometrowa, siatka kartograficzna;
5) obsługa tekstu na mapie musi umożliwiać:
a) tworzenie „w locie” dynamicznych etykiet, na podstawie wartości z atrybutu,
b) dostępność predefiniowanych stylów etykiet,
c) obrót etykiet na podstawie pola atrybutu,
d) określanie schematów dynamicznego etykietowania określanych dla każdej warstwy
mapy, możliwość definiowania położenia etykiety (poziomo, równolegle do linii,
wzdłuż krzywych, na/nad/pod obiektem, określonym przesunięciu od obiektu),
obsługa zakrzywionych etykiet,
e) interaktywne przesuwanie, obracanie i skalowanie opisów,
f) dodawanie opisów poziomych lub pod określonym kątem.
6) obsługa geometrii na mapie musi umożliwiać:
a) jednoczesne edytowanie obiektów na wielu warstwach,
b) operacje cofnij/ponów,
c) opcje dociągania do wierzchołka, segmentu, do wierzchołka i segmentu,
d) zdefiniowanie tolerancji dociągania,
e) tworzenie geometrii w oparciu o istniejące obiekty,
f) przycinanie geometrii do określonej długości,
g) tworzenie nowych poligonów z przecięcia istniejących obiektów,
h) przecinanie warstw poligonowych,
i) rozciąganie i przycinanie obiektów do innych obiektów,
j) przesuwanie, obrót, usuwanie, kopiowanie oraz wklejanie obiektów,
k) dodawanie, usuwanie i edycja lokalizacji wierzchołków,
l) modyfikację pojedynczego wybranego rekordu lub grupy rekordów jednocześnie,
m) kopiowanie atrybutów do jednego lub więcej wierszy jednocześnie,
n) wymagania w zakresie obsługi analiz przestrzennych: wycinanie, przecinanie,
sumowanie, buforowanie.
Oprogramowanie desktopowe GIS musi zapewnić obowiązkowo obsługę wszystkich funkcji
dedykowanych wyszczególnionych w dalszej części niniejszego dokumentu w jednym
spójnym oprogramowaniu i interfejsie graficznym.

6. Funkcje dziedzinowe systemu GIS
Wykonawca zapewni Zamawiającemu niezbędne oprogramowanie desktopowe GIS umożliwiające
samodzielne zarządzanie zawartością modułu z bezterminową i wielostanowiskową licencją wraz z
modułami dziedzinowymi dla poszczególnych rejestrów gminnych.
Moduły tematyczne muszą spełniać wszystkie poniżej wymienione funkcjonalności
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6.1 Gospodarka przestrzenna – miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego
1.

2.

3.

4.

Moduł musi umożliwiać jednoczesną obsługę wszystkich wymienionych i uszczegółowionych
w poprzednich punktach niniejszego dokumentu wymogów tj. dotyczących funkcjonalności
ogólnych oprogramowania GIS i stanowić jedno spójne oprogramowanie i interfejs
graficzny.
Moduł musi umożliwiać prowadzenie rejestru danych planistycznych dotyczących
obowiązujących MPZP z możliwością zarządzania danymi przestrzennymi i wyświetlaniem
informacji na mapie w odniesieniu do działek ewidencyjnych.
Moduł musi umożliwiać prowadzenie rejestru MPZP obowiązkowo uwzględniając, że:
1) moduł musi umożliwiać prowadzenie rejestru w formie tabelarycznej z możliwością
wyszukiwania obiektów poprzez określenie: numeru uchwały, nazwy MPZP, dziennika
urzędowego, daty uchwalenia MPZP, statusu MPZP;
2) moduł musi umożliwiać zapisanie i odczyt załączników (treść uchwały MPZP oraz
rysunku MPZP) z poziomu tabelarycznej rejestru;
3) moduł musi umożliwiać generowanie w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej rejestru
MPZP;
4) moduł musi umożliwiać prowadzenie rejestru MPZP w formie mapowej poprzez
prezentację granic MPZP w odniesieniu do działek ewidencyjnych;
5) moduł musi umożliwiać powiązanie formy tabelarycznej rejestru MPZP z formą mapową
wraz z możliwością zbliżania widoku mapy do wybranego obiektu w tabeli.
Moduł musi umożliwiać automatyzację wyszukiwania działek ewidencyjnych wraz z
podaniem informacji o działce obowiązkowo uwzględniając że:
1) moduł musi umożliwiać szybkie wyszukiwanie działki ewidencyjnej poprzez:
a) wybór z listy - możliwość wyboru działek ewidencyjnych poprzez wybranie obrębu
ewidencyjnego, a następnie wpisanie numeru działki,
b) wybór z okna mapy - możliwość wyboru działek ewidencyjnych poprzez
bezpośrednie zaznaczenie jednej lub więcej działek ewidencyjnych na mapie,
2) moduł musi posiadać opcję autopodpowiedzi przy wpisywaniu numerów działek
ewidencyjnych tak, aby zapewnić wyszukiwanie z podaniem jedynie części szukanego
ciągu znaków bez konieczności stosowania metaznaków w postaci np. %tekst%,
3) moduł musi posiadać opcję autopodpowiedzi przy wpisywaniu numerów i nazw obrębów
ewidencyjnych tak, aby zapewnić wyszukiwanie z podaniem jedynie części szukanego
ciągu znaków bez konieczności stosowania metaznaków w postaci np. %tekst%,
4) moduł musi po wybraniu numeru działki ewidencyjnej skalować okno mapy do zasięgu
wybranej działki i podświetlić obiekt na mapie,
5) w przypadku, gdy działka ewidencyjna zawiera się w pozostałych dostępnych w module
danych przestrzennych moduł musi odczytywać wskazane atrybuty na podstawie
danych zawartych w tabelach atrybutów i podawać jej wartość z podaniem informacji
o:
a) powierzchni obiektu w metrach kwadratowych z możliwością zmiany informacji na
procentowy udział danego obiektu w powierzchni ogólnej działki,
b) długości obiektu w metrach,
c) liczbę obiektów w sztukach,
6) moduł musi umożliwiać automatyzację odczytywania atrybutów dostępnych w module
danych przestrzennych zawierających się w obszarze wybranej działki ewidencyjnej
poprzez samodzielne wskazanie warstwy wektorowej oraz nazwy pola warstwy, z której
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5.

moduł musi odczytać informację z możliwością określenia dowolnej nazwy parametru,
która ma być wyświetlana w oknie z informacją o działce ewidencyjnej,
7) moduł musi umożliwiać wybór dowolnej, nielimitowanej liczby pozycji warstw
wektorowych, z których będą odczytywane informacje o wskazanej działce
ewidencyjnej,
8) w przypadku przekazania przez Zamawiającego bazy danych Ewidencji Miejscowości,
Ulic i Adresów (EMUiA):
a) moduł musi umożliwiać połączenie bazy EMUiA w celu możliwości wyszukiwania i
odczytywania informacji o obiektach,
b) w przypadku połączenia bazy EMUiA moduł musi umożliwiać wyszukiwanie adresu z
uwzględnieniem opcji autopodpowiedzi przy wpisywaniu tak, aby zapewnić
wyszukiwanie z podaniem jedynie części szukanego ciągu znaków bez konieczności
stosowania metaznaków w postaci np. %tekst%,
c) w przypadku wpisania wyszukiwanego adresu moduł musi automatycznie
przeskalować okno mapy do zasięgu wybranego adresu i automatycznie podświetlić
działkę ewidencyjną, której dotyczy wyszukany adres oraz automatycznie
uruchomić wyświetlanie informacji o działce na podstawie dostępnych w module
danych przestrzennych zawierających się w obszarze podświetlonej działki
ewidencyjnej zgodnie z działaniem opisanym ww. punktach.
Moduł musi umożliwiać automatyzację wyrysu z MPZP obowiązkowo uwzględniając, że:
1) moduł musi umożliwiać generowanie wyrysu zgodnie z wzorem z załącznika nr 1 (dane
zaznaczone pochyłą i podkreśloną czcionką muszą uzupełniać się automatycznie na
podstawie danych zapisanych w module),
2) moduł musi generować gotowy dokument wyrysu z MPZP, niewymagający dalszej
ingerencji w treść i wygląd,
3) moduł musi przygotowywać gotowy dokument wyrysu z MPZP ze skanu oryginalnego
rysunku MPZP, a nie z przetworzonych warstw wektorowych,
4) moduł musi automatycznie dopasować orientację arkusza dokumentu wyrysu (pionowo,
poziomo) przy uwzględnieniu kształtu i wielkości działki/działek ewidencyjnych tak, aby
ograniczyć do minimum liczbę stron dokumentu wyrysu i zminimalizować koszty obsługi
administracyjnej oraz zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko,
5) moduł musi automatycznie dopasować format arkusza dokumentu wyrysu (A4, A3, A2,
A1) przy uwzględnieniu kształtu i wielkości działki/działek ewidencyjnych tak, aby
ograniczyć do minimum liczbę stron dokumentu wyrysu i zminimalizować koszty obsługi
administracyjnej oraz zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko,
6) moduł musi automatycznie dopasowywać orientację arkusza dokumentu wyrysu w
kolejności: pionowa formatu A4, pozioma formatu A4, pionowa formatu A3, pozioma
formatu A3, pionowa A2, pozioma A2, pionowa A1, pozioma A1, wielostronnicowa
formatu A4,
7) moduł musi umożliwiać samodzielne decydowanie o włączeniu poszczególnych
formatów wydruków dokumentu wyrysu w dowolnych kombinacjach,
8) moduł musi w przypadku wyłączenia jakichkolwiek formatów wydruków uwzględniać
wymienioną w punkcie 3.1.5.6. kolejność wyboru formatu pomijając wyłączone
formaty,
9) moduł musi automatyczne nadawać nagłówek dokumentu wyrysu, składający się z:
znaku sprawy, miejsca i daty wydania dokumentu wyrysu, tytułu wyrysu („WYRYS Z
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO”), nazwy MPZP,
numeru uchwały MPZP, daty uchwalenia MPZP, numeru dziennika urzędowego, w
którym została opublikowana uchwała MPZP,
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10) moduł musi powyższe dane do nagłówka dokumentu wyrysu generować automatyczne
na podstawie danych zapisanych w tabelach atrybutów, z wyjątkiem znaku sprawy i
daty wydania dokumentu wyrysu,
11) w przypadku nadawania znaku sprawy dokumentu wyrysu moduł musi mieć możliwość
zapisania w module stałych znaków sprawy, bez konieczności wpisywania ich przy
każdym wydawanym dokumencie wyrysu, z możliwością edycji tych znaków w
dowolnym momencie,
12) w przypadku nadawania daty wydania dokumentu wyrysu data bieżąca nadawana musi
być przez moduł automatycznie oraz musi istnieć możliwość zmiany jej na dowolną,
również wstecz,
13) moduł musi automatycznie dodawać do wygenerowanego dokumentu wyrysu numer
działki/działek ewidencyjnych wraz z nazwą i numerem obrębu ewidencyjnego z
możliwością wyłączenia dodawania tej informacji do wydruku,
14) moduł musi umożliwiać wybór kilku działek jednocześnie,
15) moduł musi mieć możliwość wygenerowania wyrysu kilku działek na jednym, wspólnym
arkuszu lub osobno na oddzielnych arkuszach,
16) moduł musi mieć możliwość zmiany sposobu wyświetlania danych dotyczących obrębu
ewidencyjnego w generowanym dokumencie wyrysu z możliwością wyświetlania
numeru i nazwy obrębu ewidencyjnego lub tylko nazwy obrębu ewidencyjnego,
17) moduł musi automatycznie odczytać z tabeli atrybutów i wypisać w generowanym
dokumencie wyrysu wszystkie symbole i opisy przeznaczeń MPZP, dotyczące wybranej
działki/działek ewidencyjnych, z możliwością wyłączenia dodawania tych informacji do
dokumentu wyrysu,
18) moduł musi automatycznie odczytać z tabeli atrybutów i wypisać w generowanym
dokumencie wyrysu wszystkie opisy dodatkowych ustaleń MPZP, dotyczących wybranej
działki/działek ewidencyjnych, takie jak: strefa zalewowa, linie zabudowy, zabytek
ewidencyjny, z możliwością wyłączenia dodawania tych informacji do dokumentu
wyrysu,
19) moduł musi automatycznie nadawać skalę rysunku wyrysu zgodną z oryginalnym
rysunkiem danej uchwały, na podstawie danych zapisanych w tabelach atrybutów, z
możliwością zmiany skali rysunku wyrysu na inną w szczególnych przypadkach,
20) moduł musi w przypadku zmiany wielkości oryginalnej skali rysunku podać zarówno
wielkość wybranej skali jak i informację o oryginalnej wielkości skali rysunku,
21) moduł musi mieć możliwość zaznaczenia obrysu tylko wybranej działki/działek
ewidencyjnych bez sąsiednich granic działek ewidencyjnych, niebędących przedmiotem
wydawanego dokumentu wyrysu,
22) moduł musi umożliwiać zmianę koloru obrysu działki ewidencyjnej dodawanego do
dokumentu wyrysu poprzez wybór koloru: czerwonego (0,255,0), zielonego (255,0,0),
niebieskiego (0,0,255), żółtego (255,255,0) oraz włączenie/wyłączenie przezroczystości
obrysu działki,
23) moduł musi umożliwiać zmianę stylu linii obrysu działki ewidencyjnej dodawanego do
dokumentu wyrysu poprzez wybór linii ciągłej lub przerywanej,
24) moduł musi umożliwiać zmianę grubości linii obrysu działki ewidencyjnej dodawanego
do dokumentu wyrysu poprzez wpisanie dowolnej wartości,
25) moduł musi umożliwiać dodanie do dokumentu wyrysu nr działki ewidencyjnej z
możliwością wyłączenia dodawania w dowolnym momencie,
26) moduł musi na podstawie wybranej działki/działek ewidencyjnych automatycznie
dodawać do dokumentu wyrysu oryginalną legendę rysunku MPZP, z możliwością
wyłączenia opcji dodawania legendy,
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27) moduł musi eksportować gotowy dokument wyrysu do formatu .pdf,
28) moduł musi umożliwiać zapisanie dokumentu wyrysu bezpośrednio z poziomu modułu,
za pomocą dedykowanego narzędzia, z możliwością zapisu ścieżki folderu i jej zmiany
w dowolnym momencie,
29) moduł musi automatycznie przed wygenerowaniem gotowego dokumentu wyrysu podać
informację o wysokości opłaty jaką klient musi ponieść w związku z otrzymaniem
generowanego dokumentu wyrysu,
30) moduł musi automatycznie podać wyliczoną stawkę opłaty bez konieczności
jakichkolwiek obliczeń ze strony użytkownika,
31) moduł musi automatycznie obliczać wysokość opłaty na podstawie opłat określonych w
Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
32) moduł musi umożliwiać decydowanie o włączeniu lub wyłączeniu opłaty za dołączaną do
wyrysu legendę MPZP,
33) moduł musi umożliwiać wybranie działek ewidencyjnych do dokumentu wyrysu
poprzez:
a) wybór z listy - możliwość wyboru działek ewidencyjnych poprzez wybranie obrębu
ewidencyjnego, a następnie wpisanie numeru działki - moduł musi posiadać opcję
autopodpowiedzi przy wpisywaniu numerów działek ewidencyjnych tak, aby
zapewnić wyszukiwanie z podaniem jedynie części szukanego ciągu znaków bez
konieczności stosowania metaznaków w postaci np. %tekst%,
b) wybór z okna mapy - możliwość wyboru działek ewidencyjnych poprzez
bezpośrednie zaznaczenie jednej lub więcej działek ewidencyjnych na mapie,
c) wybór poprzez zapytanie przestrzenne - możliwość wyboru działek ewidencyjnych
poprzez uwzględnienie przestrzennych relacji pomiędzy obiektami, co najmniej
typu: intersects, overlaps, disjoint,
34) moduł musi w przypadku wyboru działki/działek ewidencyjnych uwzględniać położenie
działki w stosunku do granic MPZP: w jednym MPZP, w kilku MPZP, częściowo w MPZP,
35) moduł musi w przypadku położenia wybranej działki/działek ewidencyjnych w granicy
jednego MPZP automatycznie generować jeden wydruk dokumentu wyrysu z jednym
numerem znaku sprawy,
36) moduł musi w przypadku położenia wybranej działki/działek ewidencyjnych w granicy
kilku MPZP automatycznie generować kilka dokumentów wyrysu, w liczbie równiej
liczbie uchwał MPZP obejmujących wybraną działkę/działki ewidencyjne z jednym
numerem znaku sprawy,
37) moduł musi w przypadku położenia wybranej działki/działek ewidencyjnych w granicy
kilku MPZP automatycznie generować kilka dokumentów wyrysu w postaci jednego
pliku lub oddzielnych plikach w liczbie równej liczbie uchwał MPZP, z możliwością
zmiany ustawień w dowolnym momencie,
38) moduł musi w przypadku położenia wybranej działki/działek ewidencyjnych częściowo
w granicy MPZP, częściowo w terenie nieobjętym MPZP automatycznie generować jeden
wydruk dokumentu wyrysu z jednym numerem znaku sprawy, poprzedzając
wygenerowanie dokumentu komunikatem z informacją o powierzchni i procentowym
udziale braku MPZP w wybranej działce/działkach ewidencyjnych,
39) moduł musi w przypadku położenia wybranych kilku działek ewidencyjnych leżących
blisko siebie w granicy jednego MPZP automatycznie generować dokument wyrysu na
jednym arkuszu przy uwzględnieniu oryginalnej skali rysunku,
40) moduł musi w przypadku położenia wybranych kilku działek ewidencyjnych w granicy
kilku MPZP automatycznie grupować działki leżące blisko siebie i generować dla nich
jeden wspólny dokument wyrysu tak, aby ograniczyć do minimum liczbę stron
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6.

dokumentu wyrysu i zminimalizować koszty obsługi administracyjnej oraz zmniejszyć
negatywny wpływ na środowisko;
Moduł musi umożliwiać automatyzację wypisu z MPZP obowiązkowo uwzględniając, że:
1) moduł musi umożliwiać generowanie wypisu zgodnie z wzorem z załącznika nr 1 (dane
zaznaczone pochyłą i podkreśloną czcionką muszą uzupełniać się automatycznie na
podstawie danych zapisanych w module),
2) moduł musi generować gotowy dokument wypisu z MPZP, niewymagający dalszej
ingerencji w treść i wygląd,
3) Zamawiający przekaże Wykonawcy jedynie pełne, ujednolicone teksty uchwał w
edytowalnym formacie, niepodzielone na poszczególne obszary wyznaczone w MPZP,
4) moduł musi automatyczne nadawać nagłówek dokumentu wypisu, składający się z:
znaku sprawy, miejsca i daty wydania dokumentu wypisu, tytułu wypisu („WYPIS Z
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO"), nazwy MPZP,
numeru uchwały MPZP, daty uchwalenia MPZP, numeru dziennika urzędowego, w
którym została opublikowana uchwała MPZP,
5) moduł musi powyższe dane do nagłówka dokumentu wypisu generować automatyczne
na podstawie danych zapisanych w tabelach atrybutów, z wyjątkiem znaku sprawy i
daty wydania dokumentu wypisu, daty wpłynięcia wniosku o wydanie wypisu oraz
danych wnioskodawcy,
6) w przypadku nadawania znaku sprawy dokumentu wypisu moduł musi mieć możliwość
zapisania w module stałych znaków sprawy, bez konieczności wpisywania ich przy
każdym wydawanym dokumencie wypisu, z możliwością edycji tych znaków w
dowolnym momencie,
7) w przypadku nadawania daty wydania dokumentu wypisu data bieżąca nadawana musi
być przez moduł automatycznie oraz musi istnieć możliwość zmiany jej na dowolną,
również wstecz,
8) moduł musi mieć możliwość wpisania daty wpłynięcia wniosku o wydanie wypisu i
umieszczenia jej w wygenerowanym dokumencie wypisu z lewej strony pisma,
bezpośrednio pod znakiem sprawy,
9) moduł musi mieć możliwość wpisania danych dotyczących wnioskodawcy i umieszczenia
ich w wygenerowanym dokumencie wypisu z prawej strony pisma, bezpośrednio pod
miejscem i datą wydania dokumentu wypisu,
10) moduł musi automatycznie dodawać do wygenerowanego dokumentu wypisu numer
działki/działek ewidencyjnych wraz z nazwą i numerem obrębu ewidencyjnego z
możliwością wyłączenia dodawania tej informacji do dokumentu,
11) moduł musi umożliwiać wybór kilku działek jednocześnie,
12) moduł musi mieć możliwość zmiany sposobu wyświetlania danych dotyczących obrębu
ewidencyjnego w generowanym dokumencie wypisu z możliwością wyświetlania
numeru i nazwy obrębu ewidencyjnego lub tylko nazwy obrębu ewidencyjnego,
13) moduł musi automatycznie odczytać z tabeli atrybutów i wypisać w generowanym
dokumencie wypisu wszystkie symbole, opisy przeznaczeń MPZP oraz opisy
dodatkowych
ustaleń
MPZP
powierzchniowych/liniowych/punktów
dotyczących
wybranej działki/działek ewidencyjnych z możliwością wyłączenia opcji dodawania
powyższych informacji do dokumentu wypisu,
14) moduł musi umożliwiać automatyczne obliczanie i dodawanie do generowanego
dokumentu wypisu informacji o powierzchni/długości/sztukach lub procentowym
udziale
przeznaczeń
oraz
dodatkowych
ustaleń
MPZP
powierzchniowych/liniowych/punktowych w wybranej działce/działkach ewidencyjnych z
możliwością wyłączenia dodawania powyższych informacji do dokumentu wypisu,
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15) moduł musi powyższe ustalenia MPZP odczytywać automatycznie na podstawie danych
zapisanych w tabeli atrybutów,
16) pod pojęciem "dodatkowych ustaleń MPZP powierzchniowych/liniowych/ punktowych"
Zamawiający ma na myśli pozostałe ustalenia MPZP (nakazy, zakazy, ograniczenia,
dopuszczenia), poza przeznaczeniami MPZP, takie jak: strefa zalewowa, linie
zabudowy, zabytek ewidencyjny itp.,
17) moduł musi generować gotowy dokument wypisu składający się z ustaleń ogólnych,
ustaleń szczegółowych oraz końcowych uchwały MPZP,
18) moduł musi generować gotowy dokument wypisu zawierający ustalenia szczegółowe
dotyczące jedynie wybranej działki/działek ewidencyjnych tak, aby ograniczyć do
minimum liczbę stron dokumentu wypisu i zminimalizować koszty obsługi
administracyjnej oraz zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko,
19) moduł musi na podstawie warstw wektorowych oraz danych zawartych w tabelach
atrybutów automatycznie odczytywać i dodawać do dokumentu wypisu informację o
położeniu wybranej działki/działek ewidencyjnych w granicach obszaru, objętego
uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzania nowego MPZP,
20) w przypadku położenia wybranej działki/działek ewidencyjnych w obszarze, objętym
uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzania nowego MPZP moduł musi
automatycznie dodać do dokumentu wypisu informację o numerze działki/działek
ewidencyjnych występujących w danym obszarze, numerze uchwały, której dotyczy
poszczególna działka/działki ewidencyjne, dacie podjęcia uchwały oraz pełnej nazwie
podjętej uchwały,
21) moduł musi automatycznie dodawać na końcu dokumentu wypisu ustaloną przez
Zamawiającego informację o uiszczenia opłaty skarbowej lub o zwolnieniu z opłaty
skarbowej, z możliwością zmiany jej treści w dowolnym momencie,
22) moduł musi umożliwiać dodanie na początku dokumentu wypisu ustaloną przez
Zamawiającego treści wstępu wypisu, z możliwością zmiany tej treści w dowolnym
momencie,
23) moduł musi umożliwiać zmianę wielkości czcionki wygenerowanego dokumentu wypisu
bezpośrednio z poziomu modułu,
24) moduł musi eksportować gotowy dokument wypisu do formatu .pdf oraz HTML,
25) moduł musi umożliwiać zapisanie dokumentu wypisu bezpośrednio z poziomu modułu,
za pomocą dedykowanego narzędzia, z możliwością zapisu ścieżki folderu i jej zmiany
w dowolnym momencie,
26) moduł musi automatycznie przed wygenerowaniem gotowego dokumentu wypisu podać
informację o wysokości opłaty jaką klient musi ponieść w związku z otrzymaniem
generowanego dokumentu wypisu,
27) moduł musi automatycznie podać wyliczoną stawkę opłaty bez konieczności
jakichkolwiek obliczeń ze strony użytkownika,
28) moduł musi automatycznie obliczać wysokość opłaty na podstawie opłat określonych w
Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
29) moduł musi umożliwiać wybranie działek ewidencyjnych do dokumentu wypisu poprzez:
a) wybór z listy - możliwość wybory działek ewidencyjnych poprzez wybranie obrębu
ewidencyjnego, a następnie wpisanie numeru działki - moduł musi posiadać opcję
autopodpowiedzi przy wpisywaniu numerów działek ewidencyjnych tak, aby
zapewnić wyszukiwanie z podaniem jedynie części szukanego ciągu znaków bez
konieczności stosowania metaznaków w postaci np. %tekst%,
b) wybór z okna mapy - możliwość wybory działek ewidencyjnych poprzez
bezpośrednie zaznaczenie jednej lub więcej działek ewidencyjnych na mapie,
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c)

7.

wybór poprzez zapytanie przestrzenne - możliwość wyboru działek ewidencyjnych
poprzez uwzględnienie przestrzennych relacji pomiędzy obiektami, co najmniej
typu: intersects, overlaps, disjoint,
30) moduł musi w przypadku wyboru działki/działek ewidencyjnych uwzględniać położenie
działki w stosunku do granic MPZP: w jednym MPZP, w kilku MPZP, częściowo w MPZP,
31) moduł musi w przypadku położenia wybranej działki/działek ewidencyjnych w granicy
jednego MPZP automatycznie generować jeden wydruk dokumentu wypisu z jednym
numerem znaku sprawy,
32) moduł musi w przypadku położenia wybranej działki/działek ewidencyjnych w granicy
kilku MPZP automatycznie generować kilka dokumentów wypisu, w liczbie równiej
liczbie uchwał MPZP obejmujących wybraną działkę/działki ewidencyjne z jednym
numerem znaku sprawy,
33) moduł musi w przypadku położenia wybranej działki/działek ewidencyjnych w granicy
kilku MPZP automatycznie generować kilka dokumentów wypisu w postaci jednego
pliku lub oddzielnych plikach w liczbie równej liczbie uchwał MPZP, z możliwością
zmiany ustawień w dowolnym momencie,
34) moduł musi w przypadku położenia wybranej działki/działek ewidencyjnych częściowo
w granicy MPZP, częściowo w terenie nieobjętym MPZP automatycznie generować jeden
wydruk dokumentu wypisu z jednym numerem znaku sprawy, poprzedzając
wygenerowanie dokumentu komunikatem z informacją o powierzchni i procentowym
udziale braku MPZP w wybranej działce/działkach ewidencyjnych,
35) moduł musi w przypadku położenia wybranych kilku działek ewidencyjnych w granicy
kilku MPZP automatycznie grupować działki leżące w tym samym MPZP i generować dla
nich jeden wspólny dokument wypisu tak, aby ograniczyć do minimum liczbę stron
dokumentu wypisu i zminimalizować koszty obsługi administracyjnej oraz zmniejszyć
negatywny wpływ na środowisko;
Moduł musi umożliwiać automatyzację zaświadczenia z MPZP obowiązkowo uwzględniając,
że:
1) moduł musi umożliwiać generowanie zaświadczenia zgodnie z wzorem z załącznika nr 1
(dane zaznaczone pochyłą i podkreśloną czcionką muszą uzupełniać się automatycznie
na podstawie danych zapisanych w module),
2) moduł musi generować gotowy dokument zaświadczenia z MPZP, niewymagający
dalszej ingerencji w treść i wygląd,
3) moduł musi umożliwiać dodanie do dokumentu zaświadczenia ustaloną przez
Zamawiającego treść wstępu zaświadczenia z podziałem na: wstęp zaświadczenia z
MPZP oraz wstęp zaświadczenia o braku MPZP z możliwością zmiany tej treści w
dowolnym momencie,
4) moduł musi automatyczne nadawać nagłówek dokumentu zaświadczenia, składający się
z: znaku sprawy, miejsca i daty wydania dokumentu zaświadczenia, tytułu
zaświadczenia („ZAŚWIADCZENIE"), numeru uchwały MPZP, której dotyczy wybrana
działka/działki ewidencyjne, daty uchwalenia MPZP, numeru dziennika urzędowego, w
którym została opublikowana uchwała MPZP – dane muszą być generowane
automatycznie na podstawie danych zapisanych w tabelach atrybutów, z wyjątkiem
znaku sprawy, daty wydania dokumentu zaświadczenia, daty wpłynięcia wniosku o
wydanie zaświadczenia oraz danych wnioskodawcy,
5) w przypadku nadawania znaku sprawy dokumentu zaświadczenia moduł musi mieć
możliwość zapisania w module stałych znaków sprawy, bez konieczności wpisywania ich
przy każdym wydawanym dokumencie zaświadczenia, z możliwością edycji tych znaków
w dowolnym momencie,
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6) w przypadku nadawania daty wydania dokumentu zaświadczenia data bieżąca
nadawana musi być przez moduł automatycznie oraz musi istnieć możliwość zmiany jej
na dowolną, również wstecz,
7) moduł musi mieć możliwość wpisania daty wpłynięcia wniosku o wydanie zaświadczenia
i umieszczenia jej w wygenerowanym dokumencie zaświadczenia z lewej strony pisma,
bezpośrednio pod znakiem sprawy,
8) moduł musi mieć możliwość wpisania danych dotyczących wnioskodawcy i umieszczenia
ich w wygenerowanym dokumencie wypisu z prawej strony pisma, bezpośrednio pod
miejscem i datą wydania dokumentu zaświadczenia,
9) moduł musi automatycznie dodawać do wygenerowanego dokumentu zaświadczenia
numer działki/działek ewidencyjnych wraz z nazwą i numerem obrębu ewidencyjnego,
10) moduł musi umożliwiać wybór kilku działek jednocześnie,
11) moduł musi mieć możliwość zmiany sposobu wyświetlania danych dotyczących obrębu
ewidencyjnego w generowanym dokumencie zaświadczenia z możliwością wyświetlania
numeru i nazwy obrębu ewidencyjnego lub tylko nazwy obrębu ewidencyjnego,
12) moduł musi automatycznie odczytać z tabeli atrybutów i wypisać w generowanym
dokumencie zaświadczenia wszystkie symbole i opisy przeznaczeń MPZP, dotyczące
wybranej działki/działek ewidencyjnych, z możliwością dodania powierzchni/długości/
sztuk lub procentowego udziału tych przeznaczeń w wybranej działce ewidencyjnej oraz
z możliwością wyłączenia dodawania tych informacji do dokumentu zaświadczenia,
13) moduł musi automatycznie odczytać z tabeli atrybutów i wypisać w generowanym
dokumencie zaświadczenia wszystkie opisy dodatkowych ustaleń powierzchniowych/
liniowych/punktowych MPZP, dotyczących wybranej działki/działek ewidencyjnych z
możliwością dodania powierzchni/długości/sztuk lub procentowego udziału tych ustaleń
w wybranej działce ewidencyjnej oraz z możliwością wyłączenia dodawania tych
informacji do dokumentu zaświadczenia w dowolnym momencie,
14) pod pojęciem "dodatkowych ustaleń powierzchniowych/liniowych/punktowych MPZP"
Zamawiający ma na myśli pozostałe ustalenia MPZP (nakazy, zakazy, ograniczenia,
dopuszczenia), poza przeznaczeniami MPZP, takie jak: strefa zalewowa, linie
zabudowy, zabytek ewidencyjny itp.,
15) moduł musi na podstawie warstw wektorowych oraz danych zawartych w tabelach
atrybutów automatycznie odczytywać i dodawać do dokumentu zaświadczenia
informację o położeniu wybranej działki/działek ewidencyjnych w granicach obszaru,
objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzania nowego MPZP,
16) w przypadku położenia wybranej działki/działek ewidencyjnych w obszarze, objętym
uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzania nowego MPZP moduł musi
automatycznie dodać do dokumentu zaświadczenia informację o numerze
działki/działek ewidencyjnych występujących w danym obszarze, numerze uchwały,
której dotyczą działki, dacie podjęcia uchwały oraz pełnej nazwie podjętej uchwały,
17) moduł musi umożliwiać dodanie informacji o celu, na jaki zostaje wydane
zaświadczenie poprzez wybór gotowych wyrażeń wskazanych przez Zamawiającego z
możliwością ich edycji oraz z możliwością wpisania celu zaświadczenia ręcznie przez
użytkownika,
18) moduł musi automatycznie dodawać na końcu dokumentu zaświadczenia ustaloną przez
Zamawiającego informację o uiszczenia opłaty skarbowej lub o zwolnieniu z opłaty
skarbowej, z możliwością zmiany jej treści w dowolnym momencie,
19) moduł musi automatycznie dodawać na końcu dokumentu zaświadczenia ustaloną przez
Zamawiającego informację o numerze konta bankowego oraz dacie uiszczenia opłaty
skarbowej, z możliwością wybrania dowolnej daty, również wstecz oraz z możliwością
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zapisania domyślnego numeru konta bankowego oraz jego zmiany w dowolnym
momencie,
20) moduł musi umożliwiać zmianę wielkości czcionki wygenerowanego dokumentu
zaświadczenia bezpośrednio z poziomu modułu,
21) moduł musi eksportować gotowy dokument zaświadczenia do formatu .pdf oraz HTML,
22) moduł musi umożliwiać zapisanie dokumentu zaświadczenia bezpośrednio z poziomu
modułu, za pomocą dedykowanego narzędzia, z możliwością zapisu ścieżki folderu i jej
zmiany w dowolnym momencie,
23) moduł
musi
automatycznie
przed
wygenerowaniem
gotowego
dokumentu
zaświadczenia podać informację o wysokości opłaty jaką klient musi ponieść w związku
z otrzymaniem generowanego dokumentu zaświadczenia,
24) moduł musi automatycznie podać wyliczoną stawkę opłaty bez konieczności
jakichkolwiek obliczeń ze strony użytkownika,
25) moduł musi automatycznie obliczać wysokość opłaty na podstawie opłat określonych w
Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
26) moduł musi umożliwiać wybranie działek ewidencyjnych do dokumentu zaświadczenia
poprzez:
a) wybór z listy - możliwość wybory działek ewidencyjnych poprzez wybranie obrębu
ewidencyjnego, a następnie wpisanie numeru działki - moduł musi posiadać opcję
autopodpowiedzi przy wpisywaniu numerów działek ewidencyjnych tak, aby
zapewnić wyszukiwanie z podaniem jedynie części szukanego ciągu znaków bez
konieczności stosowania metaznaków w postaci np. %tekst%,
b) wybór z okna mapy - możliwość wybory działek ewidencyjnych poprzez
bezpośrednie zaznaczenie jednej lub więcej działek ewidencyjnych na mapie,
c) wybór poprzez zapytanie przestrzenne - możliwość wyboru działek ewidencyjnych
poprzez uwzględnienie przestrzennych relacji pomiędzy obiektami, co najmniej
typu: intersects, overlaps, disjoint,
27) moduł musi w przypadku wyboru działki/działek ewidencyjnych uwzględniać położenie
działki w stosunku do granic MPZP: w jednym MPZP, w kilku MPZP, częściowo w MPZP,
28) moduł musi w przypadku położenia wybranej działki/działek ewidencyjnych w granicy
jednego MPZP automatycznie generować jeden wydruk dokumentu zaświadczenia z
jednym numerem znaku sprawy,
29) moduł musi w przypadku położenia wybranej działki/działek ewidencyjnych w granicy
kilku MPZP automatycznie generować jeden dokument zaświadczenia z podziałem jego
treści na poszczególne uchwały MPZP, którymi objęta jest wybrana działka
ewidencyjna, w liczbie równiej liczbie uchwał MPZP obejmujących wybraną
działkę/działki ewidencyjne z jednym numerem znaku sprawy,
30) moduł musi w przypadku położenia wybranej działki/działek ewidencyjnych częściowo
w granicy MPZP, częściowo w terenie nieobjętym MPZP automatycznie generować jeden
wydruk dokumentu zaświadczenia z jednym numerem znaku sprawy, uwzględniając w
treści zaświadczenia informację o procentowym udziale braku MPZP w wybranej
działce/działek ewidencyjnych,
31) moduł musi w przypadku położenia wybranych kilku działek ewidencyjnych w granicy
kilku MPZP automatycznie grupować działki leżące w tym samym MPZP tak, aby
ograniczyć do minimum liczbę stron dokumentu zaświadczenia i zminimalizować koszty
obsługi administracyjnej oraz zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko,
32) moduł musi w przypadku posiadania przez Zamawiającego SUIKZP w wersji
wektorowej umożliwiać również generowanie wspólnego zaświadczenia o informacji z
MPZP oraz SUIKZP według wzoru z załącznika 1 (dane zaznaczone pochyłą i
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podkreśloną czcionką muszą uzupełniać się automatycznie na podstawie danych
zapisanych w module).

6.2 Gospodarka przestrzenna – studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
1.

2.

3.

4.

Moduł musi umożliwiać jednoczesną obsługę wszystkich wymienionych i uszczegółowionych
w poprzednich punktach niniejszego dokumentu wymogów tj. dotyczących funkcjonalności
ogólnych oprogramowania GIS i stanowić jedno spójne oprogramowanie i interfejs
graficzny.
Moduł musi umożliwiać prowadzenie rejestru danych planistycznych dotyczących SUIKZP z
możliwością zarządzania danymi przestrzennymi i wyświetlaniem informacji na mapie w
odniesieniu do działek ewidencyjnych.
Moduł musi umożliwiać prowadzenie rejestru SUIKZP obowiązkowo uwzględniając, że:
1) moduł musi umożliwiać prowadzenie rejestru w formie tabelarycznej z możliwością
wyszukiwania obiektów poprzez określenie: numeru uchwały, nazwy SUIKZP, daty
uchwalenia SUIKZP, statusu SUIKZP;
2) moduł musi umożliwiać zapisanie i odczyt załączników (treść uchwały SUIKZP oraz
rysunku SUIKZP) z poziomu tabelarycznej rejestru;
3) moduł musi umożliwiać generowanie w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej rejestru
SUIKZP określonego wzorem z załącznika nr 1 (dane zaznaczone pochyłą i podkreśloną
czcionką muszą uzupełniać się automatycznie na podstawie danych zapisanych w
module);
4) moduł musi umożliwiać prowadzenie rejestru SUIKZP w formie mapowej poprzez
prezentację granic SUIKZP w odniesieniu do działek ewidencyjnych;
5) moduł musi umożliwiać powiązanie formy tabelarycznej rejestru SUIKZP z formą
mapową wraz z możliwością zbliżania widoku mapy do wybranego obiektu w tabeli;
6) moduł musi umożliwiać zastosowanie powyższych funkcjonalności również dla rejestru
SUIKZP.
Moduł musi umożliwiać automatyzację wyszukiwania działek ewidencyjnych wraz z
podaniem informacji o działce obowiązkowo uwzględniając:
1) moduł musi umożliwiać szybkie wyszukiwanie działki ewidencyjnej poprzez:
a) wybór z listy - możliwość wyboru działek ewidencyjnych poprzez wybranie obrębu
ewidencyjnego, a następnie wpisanie numeru działki,
b) wybór z okna mapy - możliwość wyboru działek ewidencyjnych poprzez
bezpośrednie zaznaczenie jednej lub więcej działek ewidencyjnych na mapie,
2) moduł musi posiadać opcję autopodpowiedzi przy wpisywaniu numerów działek
ewidencyjnych tak, aby zapewnić wyszukiwanie z podaniem jedynie części szukanego
ciągu znaków bez konieczności stosowania metaznaków w postaci np. %tekst%,
3) moduł musi posiadać opcję autopodpowiedzi przy wpisywaniu numerów i nazw obrębów
ewidencyjnych tak, aby zapewnić wyszukiwanie z podaniem jedynie części szukanego
ciągu znaków bez konieczności stosowania metaznaków w postaci np. %tekst%,
4) moduł musi po wybraniu numeru działki ewidencyjnej przeskalować okno mapy do
zasięgu wybranej działki i podświetlić obiekt na mapie,
5) w przypadku, gdy działka ewidencyjna zawiera się w pozostałych dostępnych w module
danych
przestrzennych moduł odczyta wskazane atrybuty na podstawie danych
zawartych w tabelach atrybutów i poda jej wartość z podaniem informacji o:
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5.

a) powierzchni obiektu w metrach kwadratowych z możliwością zmiany informacji na
procentowy udział danego obiektu w powierzchni ogólnej działki,
b) długości obiektu w metrach,
c) liczbę obiektów w sztukach,
6) moduł musi umożliwiać automatyzację odczytywania atrybutów dostępnych w module
danych przestrzennych zawierających się w obszarze wybranej działki ewidencyjnej
poprzez samodzielne wskazanie warstwy wektorowej oraz nazwy pola warstwy, z której
moduł musi odczytać informację z możliwością określenia dowolnej nazwy parametru,
która ma być wyświetlana w oknie z informacją o działce ewidencyjnej,
7) moduł musi umożliwiać wybór dowolnej, nielimitowanej liczby pozycji warstw
wektorowych, z których będą odczytywane informacje o wskazanej działce
ewidencyjnej,
8) w przypadku przekazania przez Zamawiającego bazy danych Ewidencji Miejscowości,
Ulic i Adresów (EMUiA):
a) moduł musi umożliwiać połączenie bazy EMUiA w celu możliwości wyszukiwania i
odczytywania informacji o obiektach,
b) w przypadku połączenia bazy EMUiA moduł musi umożliwiać wyszukiwanie adresu z
uwzględnieniem opcji autopodpowiedzi przy wpisywaniu tak, aby zapewnić
wyszukiwanie z podaniem jedynie części szukanego ciągu znaków bez konieczności
stosowania metaznaków w postaci np. %tekst%,
c) w przypadku wpisania wyszukiwanego adresu moduł musi automatycznie
przeskalować okno mapy do zasięgu wybranego adresy i automatycznie podświetlić
działkę ewidencyjną, której dotyczy wyszukany adres oraz automatycznie
uruchomić wyświetlanie informacji o działce na podstawie dostępnych w module
danych przestrzennych zawierających się w obszarze podświetlonej działki
ewidencyjnej zgodnie z działaniem opisanym ww. punktach.
Moduł musi umożliwiać automatyzację wyrysu z SUIKZP obowiązkowo uwzględniając, że:
1) moduł musi umożliwiać generowanie wyrysu zgodnie z wzorem z załącznika nr 1 (dane
zaznaczone pochyłą i podkreśloną czcionką muszą uzupełniać się automatycznie na
podstawie danych zapisanych w module),
2) moduł musi generować gotowy dokument wyrysu ze SUIKZP, niewymagający dalszej
ingerencji w treść i wygląd,
3) moduł musi przygotowywać gotowy dokument wyrysu ze SUIKZP ze skanu
oryginalnego rysunku SUIKZP, a nie z przetworzonych warstw wektorowych,
4) moduł musi automatycznie dopasować orientację arkusza dokumentu wyrysu (pionowo,
poziomo) przy uwzględnieniu kształtu i wielkości działki/działek ewidencyjnych tak, aby
ograniczyć do minimum liczbę stron dokumentu wyrysu i zminimalizować koszty obsługi
administracyjnej oraz zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko,
5) moduł musi automatycznie dopasować format arkusza dokumentu wyrysu (A4, A3, A2,
A1) przy uwzględnieniu kształtu i wielkości działki/działek ewidencyjnych tak, aby
ograniczyć do minimum liczbę stron dokumentu wyrysu i zminimalizować koszty obsługi
administracyjnej oraz zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko,
6) moduł musi automatycznie dopasowywać orientację arkusza dokumentu wyrysu w
kolejności: pionowa formatu A4, pozioma formatu A4, pionowa formatu A3, pozioma
formatu A3, pionowa A2, pozioma A2, pionowa A1, pozioma A1, wielostronnicowa
formatu A4,
7) moduł musi umożliwiać samodzielne decydowanie o włączeniu poszczególnych
formatów wydruków dokumentu wyrysu w dowolnych kombinacjach,
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8) moduł musi w przypadku wyłączenia jakichkolwiek formatów wydruków uwzględniać
wymienioną w punkcie 3.2.5.6 kolejność wyboru formatu pomijając wyłączone formaty,
9) moduł musi automatyczne nadawać nagłówek dokumentu wyrysu, składający się z:
znaku sprawy, miejsca i daty wydania dokumentu wyrysu, tytułu wyrysu („WYRYS ZE
SUIKZP UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO”),
nazwy SUIKZP, numeru uchwały SUIKZP, daty uchwalenia SUIKZP,
10)moduł musi powyższe dane do nagłówka dokumentu wyrysu generować automatyczne
na podstawie danych zapisanych w tabelach atrybutów, z wyjątkiem znaku sprawy i
daty wydania dokumentu wyrysu,
11)w przypadku nadawania znaku sprawy dokumentu wyrysu moduł musi mieć możliwość
zapisania w module stałych znaków sprawy, bez konieczności wpisywania ich przy
każdym wydawanym dokumencie wyrysu, z możliwością edycji tych znaków w
dowolnym momencie,
12)w przypadku nadawania daty wydania dokumentu wyrysu data bieżąca nadawana musi
być przez moduł automatycznie oraz musi istnieć możliwość zmiany jej na dowolną,
również wstecz,
13)moduł musi automatycznie dodawać do wygenerowanego dokumentu wyrysu numer
działki/działek ewidencyjnych wraz z nazwą i numerem obrębu ewidencyjnego z
możliwością wyłączenia dodawania tej informacji do wydruku,
14)moduł musi umożliwiać wybór kilku działek jednocześnie,
15)moduł musi mieć możliwość wygenerowania wyrysu kilku działek na jednym, wspólnym
arkuszu lub osobno na oddzielnych arkuszach,
16)moduł musi mieć możliwość zmiany sposobu wyświetlania danych dotyczących obrębu
ewidencyjnego w generowanym dokumencie wyrysu z możliwością wyświetlania
numeru i nazwy obrębu ewidencyjnego lub tylko nazwy obrębu ewidencyjnego,
17)moduł musi automatycznie odczytać z tabeli atrybutów i wypisać w generowanym
dokumencie wyrysu wszystkie symbole i opisy kierunków SUIKZP, dotyczące wybranej
działki/działek ewidencyjnych, z możliwością wyłączenia dodawania tych informacji do
dokumentu wyrysu,
18)moduł musi automatycznie odczytać z tabeli atrybutów i wypisać w generowanym
dokumencie wyrysu wszystkie opisy dodatkowych ustaleń SUIKZP, dotyczących
wybranej działki/działek ewidencyjnych, takie jak: strefa zalewowa, linie zabudowy,
zabytek ewidencyjny, z możliwością wyłączenia dodawania tych informacji do
dokumentu wyrysu,
19)moduł musi automatycznie nadawać skalę rysunku wyrysu zgodną z oryginalnym
rysunkiem danej uchwały, na podstawie danych zapisanych w tabelach atrybutów, z
możliwością zmiany skali rysunku wyrysu na inną w szczególnych przypadkach,
20)moduł musi w przypadku zmiany wielkości oryginalnej skali rysunku podać zarówno
wielkość wybranej skali jak i informację o oryginalnej wielkości skali rysunku,
21)moduł musi mieć możliwość zaznaczenia obrysu tylko wybranej działki/działek
ewidencyjnych bez sąsiednich granic działek ewidencyjnych, niebędących przedmiotem
wydawanego dokumentu wyrysu,
22)moduł musi umożliwiać zmianę koloru obrysu działki ewidencyjnej dodawanego do
dokumentu wyrysu poprzez wybór koloru: czerwonego (0,255,0), zielonego (255,0,0),
niebieskiego (0,0,255), żółtego (255,255,0) oraz włączenie/wyłączenie przezroczystości
obrysu działki,
23)moduł musi umożliwiać zmianę stylu linii obrysu działki ewidencyjnej dodawanego do
dokumentu wyrysu poprzez wybór linii ciągłej lub przerywanej,
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24)moduł musi umożliwiać zmianę grubości linii obrysu działki ewidencyjnej dodawanego
do dokumentu wyrysu poprzez wpisanie dowolnej wartości,
25)moduł musi umożliwiać dodanie do dokumentu wyrysu nr działki ewidencyjnej z
możliwością wyłączenia dodawania w dowolnym momencie,
26)moduł musi na podstawie wybranej działki/działek ewidencyjnych automatycznie
dodawać do dokumentu wyrysu oryginalną legendę rysunku SUIKZP, z możliwością
wyłączenia opcji dodawania legendy,
27)moduł musi eksportować gotowy dokument wyrysu do formatu .pdf,
28)moduł musi umożliwiać zapisanie dokumentu wyrysu bezpośrednio z poziomu modułu,
za pomocą dedykowanego narzędzia, z możliwością zapisu ścieżki folderu i jej zmiany
w dowolnym momencie,
29)moduł musi automatycznie przed wygenerowaniem gotowego dokumentu wyrysu podać
informację o wysokości opłaty jaką klient musi ponieść w związku z otrzymaniem
generowanego dokumentu wyrysu,
30)moduł musi automatycznie podać wyliczoną stawkę opłaty bez konieczności
jakichkolwiek obliczeń ze strony użytkownika,
31)moduł musi automatycznie obliczać wysokość opłaty na podstawie opłat określonych w
Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
32)moduł musi umożliwiać decydowanie o włączeniu lub wyłączeniu opłaty za dołączaną do
wyrysu legendę SUIKZP,
33)moduł musi umożliwiać wybranie działek ewidencyjnych do dokumentu wyrysu
poprzez:
a) wybór z listy - możliwość wyboru działek ewidencyjnych poprzez wybranie obrębu
ewidencyjnego, a następnie wpisanie numeru działki - moduł musi posiadać opcję
autopodpowiedzi przy wpisywaniu numerów działek ewidencyjnych tak, aby
zapewnić wyszukiwanie z podaniem jedynie części szukanego ciągu znaków bez
konieczności stosowania metaznaków w postaci np. %tekst%,
b) wybór z okna mapy - możliwość wyboru działek ewidencyjnych poprzez
bezpośrednie zaznaczenie jednej lub więcej działek ewidencyjnych na mapie,
c) wybór poprzez zapytanie przestrzenne - możliwość wyboru działek ewidencyjnych
poprzez uwzględnienie przestrzennych relacji pomiędzy obiektami, co najmniej
typu: intersects, overlaps, disjoint,
34)moduł musi w przypadku wyboru działki/działek ewidencyjnych uwzględniać położenie
działki w stosunku do granicy SUIKZP oraz w stosunku do granic zmian SUIKZP,
35)w przypadku kiedy zmiana SUIKZP stanowi oddzielny rysunek moduł musi
automatycznie odczytywać informację o położeniu wybranych działek ewidencyjnych w
stosunku do granic zmian SUIKZP i generować z nich oddzielne dokumenty wyrysu,
oddzielnie dla każdego rysunku,
36)moduł musi w przypadku położenia wybranych działek ewidencyjnych również w
granicy zmiany SUIKZP automatycznie grupować działki leżące w tej samej granicy i
generować dla nich jeden wspólny dokument wyrysu tak, aby ograniczyć do minimum
liczbę stron dokumentu wyrysu i zminimalizować koszty obsługi administracyjnej oraz
zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.
Moduł musi umożliwiać automatyzację wypisu ze SUIKZP obowiązkowo uwzględniając, że:
1) moduł musi umożliwiać generowanie wypisu zgodnie z wzorem z załącznika nr 1 (dane
zaznaczone pochyłą i podkreśloną czcionką muszą uzupełniać się automatycznie na
podstawie danych zapisanych w module),
2) moduł musi generować gotowy dokument wypisu ze SUIKZP, niewymagający dalszej
ingerencji w treść i wygląd,
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3) Zamawiający przekaże Wykonawcy jedynie pełne, ujednolicone teksty uchwał w
edytowalnym formacie, niepodzielone na poszczególne obszary wyznaczone w SUIKZP,
4) moduł musi automatyczne nadawać nagłówek dokumentu wypisu, składający się z:
znaku sprawy, miejsca i daty wydania dokumentu wypisu, tytułu wypisu („WYPIS ZE
SUIKZP UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO"),
nazwy SUIKZP, numeru uchwały SUIKZP, daty uchwalenia SUIKZP,
5) moduł musi powyższe dane do nagłówka dokumentu wypisu generować automatyczne
na podstawie danych zapisanych w tabelach atrybutów, z wyjątkiem znaku sprawy i
daty wydania dokumentu wypisu, daty wpłynięcia wniosku o wydanie wypisu oraz
danych wnioskodawcy,
6) w przypadku nadawania znaku sprawy dokumentu wypisu moduł musi mieć możliwość
zapisania w module stałych znaków sprawy, bez konieczności wpisywania ich przy
każdym wydawanym dokumencie wypisu, z możliwością edycji tych znaków w
dowolnym momencie,
7) w przypadku nadawania daty wydania dokumentu wypisu data bieżąca nadawana musi
być przez moduł automatycznie oraz musi istnieć możliwość zmiany jej na dowolną,
również wstecz,
8) moduł musi mieć możliwość wpisania daty wpłynięcia wniosku o wydanie wypisu i
umieszczenia jej w wygenerowanym dokumencie wypisu z lewej strony pisma,
bezpośrednio pod znakiem sprawy,
9) moduł musi mieć możliwość wpisania danych dotyczących wnioskodawcy i umieszczenia
ich w wygenerowanym dokumencie wypisu z prawej strony pisma, bezpośrednio pod
miejscem i datą wydania dokumentu wypisu,
10)moduł musi automatycznie dodawać do wygenerowanego dokumentu wypisu numer
działki/działek ewidencyjnych wraz z nazwą i numerem obrębu ewidencyjnego z
możliwością wyłączenia dodawania tej informacji do dokumentu,
11)moduł musi umożliwiać wybór kilku działek jednocześnie,
12)moduł musi mieć możliwość zmiany sposobu wyświetlania danych dotyczących obrębu
ewidencyjnego w generowanym dokumencie wypisu z możliwością wyświetlania
numeru i nazwy obrębu ewidencyjnego lub tylko nazwy obrębu ewidencyjnego,
13)moduł musi automatycznie odczytać z tabeli atrybutów i wypisać w generowanym
dokumencie wypisu wszystkie symbole, opisy kierunków SUIKZP oraz opisy
dodatkowych ustaleń SUIKZP powierzchniowych/liniowych/punktów dotyczących
wybranej działki/działek ewidencyjnych z możliwością wyłączenia opcji dodawania
powyższych informacji do dokumentu wypisu,
14)moduł musi umożliwiać automatyczne obliczanie i dodawanie do generowanego
dokumentu wypisu informacji o powierzchni/długości/sztukach lub procentowym
udziale kierunków oraz dodatkowych ustaleń SUIKZP powierzchniowych/liniowych/
punktowych w wybranej działce/działkach ewidencyjnych z możliwością wyłączenia
dodawania powyższych informacji do dokumentu wypisu,
15)moduł musi powyższe ustalenia SUIKZP odczytywać automatycznie na podstawie
danych zapisanych w tabeli atrybutów,
16)pod pojęciem "dodatkowych ustaleń SUIKZP powierzchniowych/liniowych/ punktowych"
Zamawiający ma na myśli pozostałe ustalenia SUIKZP (nakazy, zakazy, ograniczenia,
dopuszczenia), poza przeznaczeniami SUIKZP, takie jak: strefa zalewowa, linie
zabudowy, zabytek ewidencyjny itp.,
17)moduł musi generować gotowy dokument wypisu składający się z ustaleń ogólnych,
ustaleń szczegółowych oraz końcowych uchwały SUIKZP,
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18)moduł musi generować gotowy dokument wypisu zawierający ustalenia szczegółowe
dotyczące jedynie wybranej działki/działek ewidencyjnych tak, aby ograniczyć do
minimum liczbę stron dokumentu wypisu i zminimalizować koszty obsługi
administracyjnej oraz zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko,
19)moduł musi automatycznie dodawać na końcu dokumentu wypisu ustaloną przez
Zamawiającego informację o uiszczenia opłaty skarbowej lub o zwolnieniu z opłaty
skarbowej, z możliwością zmiany jej treści w dowolnym momencie,
20)moduł musi umożliwiać dodanie na początku dokumentu wypisu ustaloną przez
Zamawiającego treści wstępu wypisu, z możliwością zmiany tej treści w dowolnym
momencie,
21)moduł musi umożliwiać zmianę wielkości czcionki wygenerowanego dokumentu wypisu
bezpośrednio z poziomu modułu,
22)moduł musi eksportować gotowy dokument wypisu do formatu .pdf oraz HTML,
23)moduł musi umożliwiać zapisanie dokumentu wypisu bezpośrednio z poziomu modułu,
za pomocą dedykowanego narzędzia, z możliwością zapisu ścieżki folderu i jej zmiany
w dowolnym momencie,
24)moduł musi automatycznie przed wygenerowaniem gotowego dokumentu wypisu podać
informację o wysokości opłaty jaką klient musi ponieść w związku z otrzymaniem
generowanego dokumentu wypisu,
25)moduł musi automatycznie podać wyliczoną stawkę opłaty bez konieczności
jakichkolwiek obliczeń ze strony użytkownika,
26)moduł musi automatycznie obliczać wysokość opłaty na podstawie opłat określonych w
Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
27)moduł musi umożliwiać wybranie działek ewidencyjnych do dokumentu wypisu poprzez:
a) wybór z listy - możliwość wybory działek ewidencyjnych poprzez wybranie obrębu
ewidencyjnego, a następnie wpisanie numeru działki - moduł musi posiadać opcję
autopodpowiedzi przy wpisywaniu numerów działek ewidencyjnych tak, aby
zapewnić wyszukiwanie z podaniem jedynie części szukanego ciągu znaków bez
konieczności stosowania metaznaków w postaci np. %tekst%,
b) wybór z okna mapy - możliwość wybory działek ewidencyjnych poprzez
bezpośrednie zaznaczenie jednej lub więcej działek ewidencyjnych na mapie,
c) wybór poprzez zapytanie przestrzenne - możliwość wyboru działek ewidencyjnych
poprzez uwzględnienie przestrzennych relacji pomiędzy obiektami, co najmniej
typu: intersects, overlaps, disjoint,
28)moduł musi w przypadku wyboru działki/działek ewidencyjnych uwzględniać położenie
działki w stosunku do granicy SUIKZP oraz w stosunku do granic zmian SUIKZP,
29)moduł musi w przypadku położenia wybranych działek ewidencyjnych również w
granicy zmiany SUIKZP automatycznie dodawać do dokumentu wypisu informację o
zmianie SUIKZP.
Moduł musi umożliwiać automatyzację zaświadczenia ze SUIKZP obowiązkowo
uwzględniając, źe:
1) moduł musi umożliwiać generowanie zaświadczenia zgodnie z wzorem z załącznika nr 1
(dane zaznaczone pochyłą i podkreśloną czcionką muszą uzupełniać się automatycznie
na podstawie danych zapisanych w module),
2) moduł musi generować gotowy dokument zaświadczenia ze SUIKZP, niewymagający
dalszej ingerencji w treść i wygląd,
3) moduł musi umożliwiać dodanie do dokumentu zaświadczenia ustaloną przez
Zamawiającego treść wstępu zaświadczenia,
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4) moduł musi automatyczne nadawać nagłówek dokumentu zaświadczenia, składający się
z: znaku sprawy, miejsca i daty wydania dokumentu zaświadczenia, tytułu
zaświadczenia („ZAŚWIADCZENIE"), numeru uchwały SUIKZP, której dotyczy wybrana
działka/działki ewidencyjne, daty uchwalenia SUIKZP – dane muszą być generowane
automatycznie na podstawie danych zapisanych w tabelach atrybutów, z wyjątkiem
znaku sprawy, daty wydania dokumentu zaświadczenia, daty wpłynięcia wniosku o
wydanie zaświadczenia oraz danych wnioskodawcy,
5) w przypadku nadawania znaku sprawy dokumentu zaświadczenia moduł musi mieć
możliwość zapisania w module stałych znaków sprawy, bez konieczności wpisywania ich
przy każdym wydawanym dokumencie zaświadczenia, z możliwością edycji tych znaków
w dowolnym momencie,
6) w przypadku nadawania daty wydania dokumentu zaświadczenia data bieżąca
nadawana musi być przez moduł automatycznie oraz musi istnieć możliwość zmiany jej
na dowolną, również wstecz,
7) moduł musi mieć możliwość wpisania daty wpłynięcia wniosku o wydanie zaświadczenia
i umieszczenia jej w wygenerowanym dokumencie zaświadczenia z lewej strony pisma,
bezpośrednio pod znakiem sprawy,
8) moduł musi mieć możliwość wpisania danych dotyczących wnioskodawcy i umieszczenia
ich w wygenerowanym dokumencie wypisu z prawej strony pisma, bezpośrednio pod
miejscem i datą wydania dokumentu zaświadczenia,
9) moduł musi automatycznie dodawać do wygenerowanego dokumentu zaświadczenia
numer działki/działek ewidencyjnych wraz z nazwą i numerem obrębu ewidencyjnego,
10)moduł musi umożliwiać wybór kilku działek jednocześnie,
11)moduł musi mieć możliwość zmiany sposobu wyświetlania danych dotyczących obrębu
ewidencyjnego w generowanym dokumencie zaświadczenia z możliwością wyświetlania
numeru i nazwy obrębu ewidencyjnego lub tylko nazwy obrębu ewidencyjnego,
12)moduł musi automatycznie odczytać z tabeli atrybutów i wypisać w generowanym
dokumencie zaświadczenia wszystkie symbole i opisy kierunków SUIKZP, dotyczące
wybranej działki/działek ewidencyjnych, z możliwością dodania powierzchni/długości/
sztuk lub procentowego udziału tych kierunków w wybranej działce ewidencyjnej oraz z
możliwością wyłączenia dodawania tych informacji do dokumentu zaświadczenia,
13)moduł musi automatycznie odczytać z tabeli atrybutów i wypisać w generowanym
dokumencie zaświadczenia wszystkie opisy dodatkowych ustaleń powierzchniowych/
liniowych/punktowych SUIKZP, dotyczących wybranej działki/działek ewidencyjnych z
możliwością dodania powierzchni/długości/sztuk lub procentowego udziału tych ustaleń
w wybranej działce ewidencyjnej oraz z możliwością wyłączenia dodawania tych
informacji do dokumentu zaświadczenia w dowolnym momencie,
14)pod pojęciem "dodatkowych ustaleń powierzchniowych/liniowych/punktowych SUIKZP "
Zamawiający ma na myśli pozostałe ustalenia SUIKZP (nakazy, zakazy, ograniczenia,
dopuszczenia), poza kierunkami SUIKZP, takie jak: strefa zalewowa, linie zabudowy,
zabytek ewidencyjny itp.,
15)moduł musi umożliwiać dodanie informacji o celu, na jaki zostaje wydane
zaświadczenie poprzez wybór gotowych wyrażeń wskazanych przez Zamawiającego z
możliwością ich edycji oraz z możliwością wpisania celu zaświadczenia ręcznie przez
użytkownika,
16)moduł musi automatycznie dodawać na końcu dokumentu zaświadczenia ustaloną przez
Zamawiającego informację o uiszczenia opłaty skarbowej lub o zwolnieniu z opłaty
skarbowej, z możliwością zmiany jej treści w dowolnym momencie,
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17)moduł musi automatycznie dodawać na końcu dokumentu zaświadczenia ustaloną przez
Zamawiającego informację o numerze konta bankowego oraz dacie uiszczenia opłaty
skarbowej, z możliwością wybrania dowolnej daty, również wstecz oraz z możliwością
zapisania domyślnego numeru konta bankowego oraz jego zmiany w dowolnym
momencie,
18)moduł musi umożliwiać zmianę wielkości czcionki wygenerowanego dokumentu
zaświadczenia bezpośrednio z poziomu modułu,
19)moduł musi eksportować gotowy dokument zaświadczenia do formatu .pdf oraz HTML,
20)moduł musi umożliwiać zapisanie dokumentu zaświadczenia bezpośrednio z poziomu
modułu, za pomocą dedykowanego narzędzia, z możliwością zapisu ścieżki folderu i jej
zmiany w dowolnym momencie,
21)moduł
musi
automatycznie
przed
wygenerowaniem
gotowego
dokumentu
zaświadczenia podać informację o wysokości opłaty jaką klient musi ponieść w związku
z otrzymaniem generowanego dokumentu zaświadczenia,
22)moduł musi automatycznie podać wyliczoną stawkę opłaty bez konieczności
jakichkolwiek obliczeń ze strony użytkownika,
23)moduł musi automatycznie obliczać wysokość opłaty na podstawie opłat określonych w
Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
24)moduł musi umożliwiać wybranie działek ewidencyjnych do dokumentu zaświadczenia
poprzez:
a) wybór z listy - możliwość wybory działek ewidencyjnych poprzez wybranie obrębu
ewidencyjnego, a następnie wpisanie numeru działki - moduł musi posiadać opcję
autopodpowiedzi przy wpisywaniu numerów działek ewidencyjnych tak, aby
zapewnić wyszukiwanie z podaniem jedynie części szukanego ciągu znaków bez
konieczności stosowania metaznaków w postaci np. %tekst%,
b) wybór z okna mapy - możliwość wybory działek ewidencyjnych poprzez
bezpośrednie zaznaczenie jednej lub więcej działek ewidencyjnych na mapie,
c) wybór poprzez zapytanie przestrzenne - możliwość wyboru działek ewidencyjnych
poprzez uwzględnienie przestrzennych relacji pomiędzy obiektami, co najmniej
typu: intersects, overlaps, disjoint,
25)moduł musi w przypadku wyboru działki/działek ewidencyjnych uwzględniać położenie
działki w stosunku do granicy SUIKZP oraz w stosunku do granic zmian SUIKZP,
26)moduł musi w przypadku położenia wybranych działek ewidencyjnych również w
granicy zmiany SUIKZP automatycznie dodawać do dokumentu wypisu informację o
zmianie SUIKZP,
27)moduł musi w przypadku posiadania przez Zamawiającego MPZP w wersji wektorowej
umożliwiać również generowanie wspólnego zaświadczenia o informacji ze SUIKZP oraz
MPZP według wzoru z załącznika 1 (dane zaznaczone pochyłą i podkreśloną czcionką
muszą uzupełniać się automatycznie na podstawie danych zapisanych w module).

6.3 Gospodarka przestrzenna – finanse
1.

2.

Moduł musi umożliwiać jednoczesną obsługę wszystkich wymienionych i uszczegółowionych
w poprzednich punkcie niniejszego dokumentu wymogów tj. dotyczących funkcjonalności
ogólnych oprogramowania GIS i stanowić jedno spójne oprogramowanie i interfejs
graficzny.
Moduł musi umożliwiać prowadzenie finansów w planowaniu przestrzennym na podstawie
posiadanych przez Zamawiającego warstw wektorowych.
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3.

4.

Moduł musi umożliwiać prowadzenie rejestru wydanych dokumentów (wypis, wyrys,
zaświadczenie) z uwzględnieniem wielkości opłaty skarbowej związanej z wydaniem
dokumentu obowiązkowo uwzględniając, że:
1) moduł musi automatycznie obliczać wielkość opłaty zgodnie z wymogami Ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635),
2) moduł musi automatycznie na podstawie generowanych dokumentów obliczać kwotę
opłaty skarbowej w zależności od liczby stron, formatu arkusza oraz rodzaju
wydawanego dokumentu,
3) moduł musi obliczać wielkość opłaty skarbowej i podawać w postaci komunikatu w
momencie generowania dokumentu,
4) moduł musi umożliwiać zapisanie informacji o wydanym dokumencie do rejestru
wydanych dokumentów uwzględniając wielkość obliczonej opłaty,
5) moduł musi umożliwiać generowanie zbiorczej statystyki sumy zebranych opłat
skarbowych za wydane dokumenty z możliwością wyboru parametrów statystyki:
przedziału czasowego (rok, kwartał, miesiąc, dzień), obrębu ewidencyjnego, uchwały
MPZP lub SUIKZP, rodzaju wydanych dokumentów,
6) moduł musi umożliwiać generowanie statystyki do arkusza kalkulacyjnego z podaniem
tytułu raportu oraz opisu parametrów raportu.
Moduł musi umożliwiać analizę zasadności wszczęcia postępowania administracyjnego w
sprawie ustalenia opłaty planistycznej obowiązkowo uwzględniając, że:
1) moduł musi umożliwiać analizę zasadności wszczęcia postępowania administracyjnego
zgodnie z art. 37 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.,
2) moduł musi na podstawie podanego numeru obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki
ewidencyjnej automatycznie analizować informacje zapisane w warstwach wektorowych
i podawać informację o:
a) położeniu wybranej działki ewidencyjnej w stosunku do granic obowiązujących
MPZP na podstawie geometrii warstw wektorowych granic obowiązujących MPZP,
b) okresie jaki upłynął od daty uchwalenia MPZP obejmującego wskazaną działkę
ewidencyjną na podstawie danych zapisanych w tabeli atrybutów warstw
wektorowych obowiązujących MPZP,
c) wysokości stawki procentowej wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej
podstawę do ustalenia wysokości opłaty planistycznej uchwalonej uchwałą MPZP
obejmującego wskazaną działkę ewidencyjną na podstawie danych zapisanych w
tabeli atrybutów warstw wektorowych obowiązujących MPZP,
d) wysokości opłaty planistycznej ustalonej automatycznie na podstawie wielkości
działki ewidencyjnej odczytanej z geometrii warstwy działek ewidencyjnych oraz na
podstawie podanej przez użytkownika wartości nieruchomości przed uchwaleniem
MPZP oraz po uchwaleniu MPZP;
3) moduł musi posiadać opcję autopodpowiedzi tak, aby zapewnić wyszukiwanie z
podaniem jedynie części szukanego ciągu znaków bez konieczności stosowania
metaznaków w postaci np. %tekst%.).

6.4 Gospodarka przestrzenna – analizy
1. Moduł musi umożliwiać wybranie gotowej analizy bez zbędnego ingerowania w jej
ustawienia.
2. Moduł musi umożliwiać generowanie analiz MPZP:
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1) działki ewidencyjne leżące w zadanych przeznaczeniach MPZP – Użytkownik poprzez
wskazanie opisu przeznaczenia/przeznaczeń MPZP oraz konkretnego symbolu
przeznaczenia/przeznaczeń otrzymuje wykaz działek ewidencyjnych leżących w
zadanym obszarze wraz z powierzchnią, numerem uchwały MPZP, opisem i symbolem
przeznaczenia MPZP,
2) działki ewidencyjne wskazane w MPZP na poszerzenie drogi – Użytkownik poprzez
wskazanie obszaru przeznaczonego w MPZP pod tereny komunikacyjne oraz określenie
wysokości stawki (zł) za metr kwadratowy terenu otrzymuje wykaz działek
ewidencyjnych objętych wybranym przeznaczeniem MPZP oraz powierzchnię działki i
kwotę jaką należy zapłacić za wykupienie terenu wraz z powierzchnią obszaru oraz z
numerem uchwały MPZP, opisem i symbolem przeznaczenia MPZP,
3) działki ewidencyjne leżące w zadanej strefie MPZP – Użytkownik poprzez wybranie
opisów
i
symboli
przeznaczeń
MPZP
oraz
ustaleń
dodatkowych
MPZP
(powierzchniowych, liniowych, punktowych) otrzymuje wykaz działek ewidencyjnych
położonych we wskazanym iloczynie terenów wraz z powierzchnią obszaru,
4) działki ewidencyjne o wybranych powierzchniach w MPZP – Użytkownik poprzez
wybranie konkretnej uchwały MPZP oraz wybranie przedziału wielkości powierzchni
szukanych działek ewidencyjnych otrzymuje wykaz działek ewidencyjnych o zadanej
wielkości wraz z powierzchnią,
5) działki ewidencyjne leżące w zadanym buforze od terenów ustalonych w MPZP –
Użytkownik poprzez wybranie ustalenia MPZP oraz poprzez określenie wielkości bufora
otrzymuje wykaz działek ewidencyjnych leżących w obszarze zadanego bufora wraz z
powierzchnią bufora obejmującego daną działkę ewidencyjną.
3. Moduł musi umożliwiać generowanie analiz SUIKZP:
1) działki ewidencyjne leżące w zadanych kierunkach SUIKZP – Użytkownik poprzez
wskazanie opisu kierunku/kierunków SUIKZP oraz symbolu kierunku/kierunków
otrzymuje wykaz działek ewidencyjnych leżących w zadanym obszarze wraz z
powierzchnią, numerem uchwały SUIKZP, opisem i symbolem kierunku SUIKZP,
2) działki ewidencyjne wskazane w SUIKZP na poszerzenie drogi – Użytkownik poprzez
wskazanie obszaru przeznaczonego w SUIKZP pod tereny komunikacyjne oraz
określenie wysokości stawki (zł) za metr kwadratowy terenu otrzymuje wykaz działek
ewidencyjnych objętych wybranym kierunkiem SUIKZP oraz powierzchnię działki i
kwotę jaką należy zapłacić za wykupienie terenu wraz numerem uchwały SUIKZP,
opisem i symbolem kierunku SUIKZP,
3) działki ewidencyjne leżące w zadanej strefie SUIKZP – Użytkownik poprzez wybranie
opisów i symboli kierunków SUIKZP oraz ustaleń dodatkowych SUIKZP
(powierzchniowych, liniowych, punktowych) otrzymuje wykaz działek ewidencyjnych
położonych w wybranym iloczynie terenów wraz z powierzchnią,
4) działki ewidencyjne o wybranych kierunkach w SUIKZP – Użytkownik poprzez wybranie
uchwały SUIKZP oraz wybraniu przedziału wielkości powierzchni szukanych działek
ewidencyjnych otrzymuje wykaz działek ewidencyjnych o zadanej wielkości wraz z
powierzchnią,
5) działki ewidencyjne leżące w zadanym buforze od terenów ustalonych w SUIKZP –
Użytkownik poprzez wybranie ustalenia SUIKZP oraz poprzez określenie wielkości
bufora otrzymuje wykaz działek ewidencyjnych leżących w obszarze zadanego bufora
wraz z powierzchnią bufora obejmującego daną działkę ewidencyjną.
4. Moduł musi umożliwiać wygenerowanie analiz jako arkusz kalkulacyjny lub jako warstwa
wektorowa .shp (shapefile).
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5. Moduł musi umożliwiać wygenerowanie analizy będącej odwrotnością wybranej kombinacji
analizy.
6. Generowana analiza w formie arkusza kalkulacyjnego musi posiadać tytuł wybranego
zestawienia statystycznego oraz wszystkie niezbędne pola tabeli, przede wszystkim:
1) numer działki ewidencyjnej,
2) numer obrębu ewidencyjnego,
3) opis ustalenia MPZP/SUIKZP,
4) symbol ustalenia MPZP/SUIKZP,
5) powierzchniowy wynik analizy.
7. Moduł musi być intuicyjny, łatwy i maksymalnie zoptymalizowany.

6.5 Gospodarka przestrzenna – statystyka
1.
2.

3.

Moduł musi umożliwiać wybranie gotowej statystyki bez zbędnego ingerowania w jej
ustawienia.
Moduł musi umożliwiać generowanie statystyk MPZP:
1) powierzchnie sumy poszczególnych przeznaczeń MPZP w podziale na poszczególne
uchwały MPZP wraz z podaniem procentowego udziału przeznaczeń w ogólnej
powierzchni gminy,
2) powierzchnie przeznaczeń MPZP w podziale wg klasyfikacji statystyki GUS - „PZP-1”
wraz z podaniem procentowego udziału przeznaczeń w ogólnej powierzchni gminy,
3) powierzchnie sumy poszczególnych dodatkowych powierzchniowych ustaleń MPZP w
podziale na poszczególne uchwały MPZP wraz z podaniem procentowego udziału
ustaleń w ogólnej powierzchni gminy,
4) długość sumy poszczególnych dodatkowych liniowych ustaleń MPZP w podziale na
poszczególne uchwały MPZP,
5) liczbę sumy poszczególnych dodatkowych punktowych ustaleń MPZP w podziale na
poszczególne uchwały MPZP,
6) powierzchnie poszczególnych obowiązujących MPZP i procentowy udział poszczególnych
MPZP w ogólnej powierzchni gminy,
7) powierzchnie gminy bez pokrycia MPZP,
8) powierzchnie obowiązujących MPZP uchwalonych na podstawie Ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz powierzchnia MPZP
uchwalonych przed wejściem ustawy wraz z podaniem procentowego udziału tych MPZP
w ogólnej powierzchni gminy,
9) powierzchnie obowiązujących MPZP sporządzonych przed wejściem w życie Ustawy z
dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz powierzchnia MPZP
uchwalonych po wejściu ustawy wraz z podaniem procentowego udziału tych MPZP w
ogólnej powierzchni gminy.
Moduł musi umożliwiać generowanie statystyk SUIKZP:
1) powierzchnie sumy poszczególnych kierunków SUIKZP wraz z podaniem procentowego
udziału kierunków SUIKZP w ogólnej powierzchni gminy,
2) powierzchnie kierunków SUIKZP w podziale wg klasyfikacji Statystyki GUS - „PZP-1”,
3) powierzchnie sumy poszczególnych dodatkowych powierzchniowych ustaleń SUIKZP
wraz z podaniem procentowego udziału kierunków w ogólnej powierzchni gminy,
4) długość sumy poszczególnych dodatkowych liniowych ustaleń SUIKZP,
5) liczbę sumy poszczególnych dodatkowych punktowych ustaleń SUIKZP,
6) powierzchnie terenów zamkniętych według ustaleń kierunków zagospodarowania
przestrzennego studium i udział tych terenów w ogólnej powierzchni gminy,
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7) powierzchnie obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego według ustaleń kierunków zagospodarowania
przestrzennego studium i udział tych obszarów w ogólnej powierzchni gminy,
8) powierzchnie terenów leśnych według ustaleń kierunków zagospodarowania
przestrzennego studium wraz z procentowym stopieniem zalesienia gminy;
4. Moduł musi umożliwiać wygenerowanie statystyk jako arkusz kalkulacyjny.
5. Generowana statystyka musi posiadać tytuł wybranego zestawienia statystycznego oraz
wszystkie niezbędne dla wybranej statystyki pola tabeli.
6. Moduł musi dla wszystkich statystyk obliczających powierzchnię dawać możliwość wyboru
jednostki powierzchni w: arach, metrach kwadratowych lub hektarach.
7. Moduł musi w ramach statystyk MPZP oraz SUIKZP dotyczących zestawienia statystycznego
GUS – „PZP-1” umożliwiać użytkownikowi grupowanie poszczególnych przeznaczeń MPZP
oraz kierunków SUIKZP gminy poprzez przyporządkowanie ich do poszczególnych grup
zgodnych z klasyfikacją statystyki GUS – „PZP-1” oraz zmianę klasyfikacji w dowolnym
momencie.
8. Moduł musi w przypadku MPZP umożliwiać klasyfikację statystyki GUS – „PZP-1”
obowiązkowo uwzględniając grupy:
1) zabudowa mieszkaniowa ogółem,
2) zabudowa mieszkaniowa w tym zabudowa wielorodzinna,
3) zabudowa usługowa ogółem,
4) zabudowa usługowa w tym usługi publiczne,
5) tereny użytkowane rolniczo ogółem,
6) tereny użytkowane rolniczo w tym tereny zabudowy zagrodowej,
7) zabudowa techniczno-produkcyjna,
8) tereny zieleni i wód,
9) tereny komunikacji,
10) tereny infrastruktury technicznej.
9. Moduł musi w przypadku SUIKZP umożliwiać klasyfikację statystyki GUS – „PZP-1”
obowiązkowo uwzględniając grupy:
1) obszary mieszkaniowe wielorodzinne,
2) obszary mieszkaniowe jednorodzinne,
3) obszary usługowe,
4) obszary produkcyjne,
5) obszary komunikacyjne,
6) obszary infrastruktury technicznej,
7) obszary użytkowania rolniczego ogółem,
8) obszary użytkowania rolniczego w tym tereny zabudowy zagrodowej,
9) obszary zieleni i wód,
10) inne.
10. Moduł musi być intuicyjny, łatwy i maksymalnie zoptymalizowany.

6.6 Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
1.

Moduł musi umożliwiać jednoczesną obsługę wszystkich wymienionych i uszczegółowionych
w poprzednich punkcie niniejszego dokumentu wymogów tj. dotyczących funkcjonalności
ogólnych oprogramowania GIS i stanowić jedno spójne oprogramowanie i interfejs
graficzny.
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2.
3.

4.
5.
6.

7.

Moduł musi umożliwiać zarządzanie bazą Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów (EMUiA) w
postaci relacyjnej bazy danych (forma tabelaryczna i mapowa).
Moduł musi być zgodny ze specyfikacją modelu pojęciowego danych EMUiA zgodnie z
załącznikiem nr 2. do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia
2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
Moduł musi być zgodny z danymi PRNG.
Moduł musi umożliwiać odczytywanie współrzędnych X,Y obiektów bazy danych EMUiA.
Moduł musi umożliwiać zarządzanie obiektami bazy EMUiA obowiązkowo uwzględniając:
1) moduł musi umożliwiać dodawanie, usuwanie i edycję obiektów poligonowych
miejscowości, obiektów liniowych osi ulic, obiektów poligonowych granic placów i rond
oraz obiektów punktowych adresów;
2) w przypadku dodawania do rejestru obiektu miejscowości Użytkownik musi mieć
możliwość zapisu danych: identyfikator, nazwa miejscowości, nazwa miejscowości
nadrzędnej, przymiotnik odmiany nazwy, dopełniacz odmiany nazwy, rodzaj
miejscowości, datę początku ważności datę końca ważności, status miejscowości;
3) w przypadku dodawania do rejestru obiektu ulicy, placów i rond Użytkownik musi mieć
możliwość zapisu danych: identyfikator, przedrostek 1. ulicy, przedrostek 2. ulicy,
nazwa ulicy, nazwa główna ulicy, typ obiektu, datę początku ważności datę końca
ważności, status miejscowości, danych uchwały (numer, data uchwalenia);
4) w przypadku dodawania do rejestru obiektu punktu adresowego Użytkownik musi mieć
możliwość zapisu danych: o położeniu budynku (miejscowość, ulica, obręb
ewidencyjny, numer działki ewidencyjnej), danych budynku (identyfikator, numer
budynku, numer lokalu, kod pocztowy, status budynku, usytuowanie budynku, element
dociągnięcia punktu, datę początku ważności datę końca ważności, status punktu
adresowego) umożliwiając korzystanie ze słowników:
a) moduł musi umożliwiać określenie statusu budynku poprzez wybór możliwości z
rozwijanej listy: istniejący, prognozowany, w trakcie budowy,
b) moduł musi umożliwiać określenie usytuowania budynku poprzez wybór możliwości
z rozwijanej listy: budynek naziemny, budynek podziemny,
c) moduł musi umożliwiać określenie elementu dociągania punktu poprzez wybór
możliwości z rozwijanej listy: środek ściany budynku, środek wejścia do budynku,
środek ciężkości budynku,
Moduł musi umożliwiać przeglądanie EMUiA obowiązkowo umożliwiając:
1) moduł musi umożliwiać wyświetlanie wszystkich informacji o obiektach zapisanych w
bazie danych w oddzielnym oknie rejestru;
2) moduł musi umożliwiać przeglądanie zawartości EMUiA poprzez filtrację danych dla co
najmniej: znaku sprawy, nazwy miejscowości, numerze uchwały, nazwie ulicy, numerze
budynku, daty zatwierdzenia punktu, statusu obiektu, danych wnioskodawcy, numeru
działki ewidencyjnej, numery obrębu ewidencyjnego;
3) moduł musi umożliwiać sortowanie danych zawartych w tabeli rejestru z możliwością
sortowania danych po każdej wartości pola rejestru;
4) moduł musi umożliwiać wyszukiwanie obiektów poprzez wpisanie fragmentu dowolnej
wartości zapisanej w module z opcją autopodpowiedzi tak, aby zapewnić wyszukiwanie
z podaniem jedynie części szukanego ciągu znaków bez konieczności stosowania
metaznaków w postaci np. %tekst%;
5) moduł musi umożliwiać przybliżanie się okna mapy do wskazanego w tabeli rejestru
obiektu;
6) moduł musi umożliwiać wyświetlanie obiektów w tabeli rejestru wszystkich lub tylko
wybranych.
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8.

9.

Moduł musi umożliwiać generowanie zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego
obowiązkowo uwzględniając:
1) moduł musi generować zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego zgodnie z
wzorem z załącznika nr 2 (dane zaznaczone pochyłą i podkreśloną czcionką muszą
uzupełniać się automatycznie na podstawie danych zapisanych w module);
2) moduł musi automatycznie nadawać do dokumentu zawiadomienia nagłówek
składający się z: znaku sprawy, miejscowości i daty wydania dokumentu, tytułu
(„ZAWIADOMIENIE o nadaniu numeru porządkowego”);
3) moduł musi automatycznie podawać informacje o numerze porządkowym poprzez
określenie: nazwy województwa, nazwy powiatu, nazwy gminy, nazwy miejscowości,
kod pocztowy, nazwa ulicy, nazwa obrębu ewidencyjnego, numer działki ewidencyjnej,
status budynku, usytuowanie budynku oraz nadany numer porządkowy budynku;
4) moduł musi umożliwiać generowanie zawiadomienia bez zbędnego uzupełniania
danych, dane wprowadzone do bazy danych EMUiA muszą uzupełniać się
automatycznie;
5) moduł musi w przypadku nadawania znaku sprawy dokumentu zawiadomienia mieć
możliwość zapisania w module stałych znaków sprawy, bez konieczności wpisywania ich
przy każdym wydawanym dokumencie zawiadomienia, z możliwością edycji tych
znaków w dowolnym momencie;
6) w przypadku nadawania daty wydania dokumentu zawiadomienia data bieżąca
nadawana musi być przez moduł automatycznie oraz musi istnieć możliwość zmiany jej
na dowolną, również wstecz;
7) moduł musi umożliwiać dodanie na początku dokumentu zawiadomienia ustaloną przez
Zamawiającego treści wstępu zawiadomienia, z możliwością zmiany tej treści w
dowolnym momencie;
8) moduł musi umożliwiać dodanie do dokumentu zawiadomienia załącznika graficznego z
lokalizacją punktu w odniesieniu do działek ewidencyjnych obowiązkowo uwzględniając:
a) moduł musi dodawać do generowanego załącznika automatycznie wielkość skali
rysunku z możliwością jej zmiany w dowolnym momencie,
b) moduł musi dodawać do generowanego załącznika automatycznie numer budynku,
który został przedstawiony na rysunku,
c) moduł musi dodawać do generowanego załącznika automatycznie tytuł załącznika
„ZAWIADOMIENIE o ustaleniu numeru porządkowego nieruchomości”,
d) moduł musi dodawać do generowanego załącznika automatycznie obrys
przedmiotowego numeru porządkowego nieruchomości,
e) moduł musi umożliwiać zarządzanie treścią dodatkowych warstw przedstawionych
na rysunku załącznika poprzez wskazanie warstw dostępnych w projekcie z
możliwością zapamiętania wybranych warstw bez konieczności każdorazowego ich
wybierania.
Moduł musi umożliwiać sporządzanie wykazów z EMUiA obowiązkowo uwzględniając:
1) moduł musi umożliwiać wybranie gotowej statystyki bez zbędnego ingerowania w jej
ustawienia:
a) moduł musi umożliwiać sporządzenie informacji szczegółowych o wybranym
punkcie adresowym: nazwa województwa, nazwa powiatu, nazwa gminy, nazwa
miejscowości, kod pocztowy, nazwa ulicy, nazwa obrębu ewidencyjnego, numer
działki ewidencyjnej, numer budynku, numer lokalu, status budynku, usytuowanie
budynku, element budynku, datach ważności, statusie,
b) moduł musi umożliwiać sporządzenie wykazu miejscowości,
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c)

10.

11.

12.
13.
14.

15.

moduł musi umożliwiać sporządzenie wykazu ulic z możliwością wyboru wykazu dla
całej gminy lub dla wybranych miejscowości oraz z możliwością wybrania
konkretnego statusu ulic,
d) moduł musi umożliwiać sporządzenie wykazu punktów adresowych z możliwością
wyboru wykazu dla całej gminy, dla wybranych miejscowości lub dla wybranych ulic
oraz z możliwością wybrania konkretnego statusu punktów adresowych,
e) moduł musi umożliwiać generowanie ogólnych zestawień bazy danych EMUiA
poprzez przedstawienie;
2) moduł musi umożliwiać generowanie wykazów do formatu arkusza kalkulacyjnego lub
formatu pdf z podaniem tytułu wykazu oraz opisu parametrów wykazu.
Moduł musi umożliwiać wyświetlanie na mapie danych bazy EMUiA obowiązkowo
uwzględniając:
1) moduł musi umożliwiać wyświetlanie w oknie mapy danych z dotyczących: granic
miejscowości z nazwami i identyfikatorami TERYT, osi ulic i granice zewnętrzne placów
z nazwami i identyfikatorami TERYT, punktów adresowych z numerami porządkowymi,
kontury budynków istniejących i w budowie (na podstawie danych ewidencji gruntów i
budynków, BDOT500 lub BDOT10k oraz mapy zasadniczej), granice i numery działek
ewidencyjnych (na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków), granice
trójstopniowego podziały terytorialnego państwa, w których gmina jest położona oraz
ich identyfikatory TERYT;
2) moduł musi umożliwiać wyświetlanie danych w połączeniu z pozostałymi bazami danych
przestrzennych dostępnych w gminie m.in. rejestr MPZP, rejestr SUIKZP oraz innymi
danymi dostępnymi za pomocą usług sieciowych WMS i WFS m.in. dane GDOŚ ochrony
środowiska, ortofotomapa;
3) moduł musi umożliwiać wyświetlanie treści bazy danych na mapie z podkładem
tematycznym m.in. z portali mapowych takich jak Open Street Map, Google Maps;
4) moduł musi umożliwiać interaktywne połączenie z funkcją Google Street View w celach
poglądowych dla miejsce w których moduł Google Street View funkcjonuje.
Moduł musi umożliwiać generowanie mapy punktów adresowych z możliwością nadania
tytułu mapy, określenia skali mapy, dodania legendy, dodatkowego opisu lub obrazu oraz z
możliwością dodania dowolnie wybranej treści, formatu i orientacji arkusz mapy.
Moduł musi umożliwiać prowadzenie pełnej archiwizacji zmienianych danych oraz
odtwarzanie historii każdego obiektu oraz stanu bazy na zadaną datę.
Dane z bazy danych EMUiA muszą zostać udostępnianie za pomocą usług, o których mowa
w art. 9 ust.1 Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
Moduł musi umożliwiać przekazywanie danych do Państwowego Rejestru Granic oraz
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wraz z powierzchniami jednostek podziałów
terytorialnych kraju nowych lub zmienionych danych ewidencyjnych dotyczących adresów i
ich lokalizacji przestrzennej również z wykorzystaniem usług sieciowych, o których mowa w
art. 9 ust.1 Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
Moduł musi umożliwiać importowanie i eksportowanie bazy danych EMUiA za pomocą pliku
GML zgodnie z wymogami instrukcji „Wytyczne dot. aktualizacji przez gminy państwowego
rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju w zakresie adresów”
przygotowaną przez CODGiK.

6.7 Oferta inwestycyjna
1.

Moduł musi umożliwiać jednoczesną obsługę wszystkich wymienionych i uszczegółowionych
w poprzednich punkcie niniejszego dokumentu wymogów tj. dotyczących funkcjonalności
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2.

3.

4.

ogólnych oprogramowania GIS i stanowić jedno spójne oprogramowanie i interfejs
graficzny.
Moduł musi umożliwiać prowadzenie rejestru terenów inwestycyjnych z możliwością
zarządzania danymi przestrzennymi i wyświetlaniem informacji na mapie w odniesieniu do
działek ewidencyjnych.
Moduł musi umożliwiać prowadzenie rejestru ofert inwestycyjnych obowiązkowo
uwzględniając:
1) moduł musi umożliwiać prowadzenie rejestru ofert inwestycyjnych w postaci relacyjnej
bazy danych (forma tabelaryczna i mapowa);
2) moduł musi umożliwiać zapisanie informacji o: numerach działek ewidencyjnych, które
dotyczą oferty inwestycyjnej, obręb ewidencyjny, adres terenu oferty inwestycyjnej
(miejscowość, ulica, numer porządkowy), informacji o powierzchni terenu, rodzaju
terenu inwestycyjnego (teren przygotowany pod inwestycję, teren planowany pod
inwestycję, teren przygotowany i planowany pod zorganizowane budownictwo
mieszkaniowe, teren inwestycji budowlanych już zrealizowanych, innych), obecnej
funkcji terenu, obecnym charakterze terenu, obecnym podmiocie własnościowym
terenu, nazwie nieruchomości, sposobie udostępniania nieruchomości, cenie
nieruchomości, stronie www, opisie nieruchomości, atrybutach nieruchomości,
elementach infrastruktury technicznej występujących w obszarze nieruchomości,
danych kontaktowych (imię, nazwisko, nazwa, miejscowość, ulica, numer budynku,
numer lokalu, kod pocztowy, poczta, telefon, e-mail);
3) moduł musi umożliwiać zapisywanie informacji o numerze działki/działek ewidencyjnych
poprzez wybór obrębu ewidencyjnego a następnie wpisanie numeru działki/działek
ewidencyjnych;
4) moduł musi posiadać opcję autopodpowiedzi przy wpisywaniu numerów działek
ewidencyjnych tak, aby zapewnić wyszukiwanie z podaniem jedynie części szukanego
ciągu znaków bez konieczności stosowania metaznaków w postaci np. %tekst%;
5) moduł musi umożliwiać wybór kilku działek jednocześnie;
6) moduł musi umożliwiać zapisywanie załączników graficznych do konkretnych ofert
inwestycyjnych poprzez nazwanie załącznika i wskazanie lokalizacji pliku na dysku
użytkownika;
7) moduł musi importować załączony przez użytkownika plik bezpośrednio do modułu tak,
aby w przypadku usunięcia wskazanego pliku z dysku było możliwe jego późniejsze
odtworzenie z poziomu modułu.
Moduł musi umożliwiać przeszukiwanie danych rejestru ofert inwestycyjnych obowiązkowo
uwzględniając:
1) moduł musi umożliwiać wyświetlanie wszystkich informacji o obiektach zapisanych w
bazie danych w oddzielnym oknie rejestru;
2) moduł musi umożliwiać przeglądanie zawartości rejestru ofert inwestycyjnych poprzez
filtrację danych po co najmniej: numerach działek ewidencyjnych, które dotyczą oferty
inwestycyjnej, informacji o powierzchni terenu, obecnej funkcji terenu, obecnym
charakterze terenu, obecnym
podmiocie własnościowym terenu, nazwie
nieruchomości, sposobie udostępniania nieruchomości, cenie nieruchomości;
3) moduł musi umożliwiać sortowanie danych zawartych w tabeli rejestru z możliwością
sortowania danych po każdej wartości pola rejestru;
4) moduł musi umożliwiać wyszukiwanie obiektów poprzez wpisanie fragmentu dowolnej
wartości zapisanej w module z opcją autopodpowiedzi tak, aby zapewnić wyszukiwanie
z podaniem jedynie części szukanego ciągu znaków bez konieczności stosowania
metaznaków w postaci np. %tekst%;
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5.

6.

5) moduł musi umożliwiać przybliżanie się okna mapy do wskazanego w tabeli rejestru
obiektu;
6) moduł musi umożliwiać wyświetlanie obiektów w tabeli rejestru wszystkich lub tylko
wybranych.
Moduł musi umożliwiać wyświetlanie na mapie danych rejestru ofert inwestycyjnych
obowiązkowo uwzględniając:
1) moduł musi wyświetlać oferty inwestycyjne w postaci mapowej prezentując
rozmieszczenie ofert na terenie gminy w odniesieniu do działek ewidencyjnych;
2) moduł musi wyświetlać oferty inwestycyjne w postaci mapowej poprzez klasyfikację
rodzaju ofert;
3) moduł musi wyświetlać oferty inwestycyjne w postaci mapowej w odniesieniu do
ortofotomapy, danych o ochronie środowiska oraz danych rastrowych i/lub
wektorowych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i/lub
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
4) moduł musi umożliwiać generowanie kart informacyjnych na temat wybranego obszaru
w postaci danych tekstowych oraz mapy, z możliwością wyboru dowolnych danych
wektorowych wykorzystywanych w module, również danych innych modułów
dziedzinowych;
5) moduł musi prezentować na mapie zarejestrowane w rejestrze obiekty w odniesieniu do
działek ewidencyjnych poprzez klasyfikację rodzaju zarejestrowanego obiektu oraz z
wyświetleniem dowolnej etykiety wybranej spośród danych zapisanych w rejestrze;
6) moduł musi mieć możliwość wprowadzenia dowolnej liczby innych dodatkowych warstw
wektorowych, rastrowych, WMS i WFS;
7) moduł musi być zintegrowany z portalem mapowym w celu realizacji wymogu
udostępniania informacji publicznej, również za pomocą usługi sieciowej m.in. WMS i
WFS.
Moduł musi umożliwiać generowanie karty informacyjnej terenu inwestycyjnego
obowiązkowo uwzględniając:
1) moduł musi umożliwić automatyczne generowanie gotowej karty inwestycyjnej;
2) moduł musi automatycznie uzupełniać informacje karty inwestycyjnej na podstawie
danych zapisanych w rejestrze ofert inwestycyjnych;
3) moduł musi umożliwiać generowanie karty dla dowolnie wybranego obszaru również
poprzez wybranie obszaru z okna mapy;
4) moduł umożliwi dodanie informacji opisowych do karty inwestycyjnej terenu
dotyczących: mocnych stron terenu, odległości od ważnych ośrodków, informacji o
wsparciu inwestorów, dodatkowy opis;
5) moduł umożliwi dodanie dodatkowych załączników graficznych (map, zdjęć);
6) moduł automatycznie doda dane dotyczące jednostki gminnej oraz herb jednostki;
7) moduł musi automatycznie dodać do karty inwestycyjnej mapę z lokalizacją wybranego
terenu inwestycyjnego na podstawie danych wektorowych wykorzystywanych w
module;
8) moduł musi automatycznie generować gotową kartę inwestycyjną do pliku w formacie
pdf.
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6.8 Ewidencja dróg, mostów i znaków
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Moduł musi umożliwiać prowadzenie ewidencji dróg, mostów i znaków drogowych w postaci
relacyjnej bazy danych (podgląd tabeli atrybutów) oraz bezpośrednio zintegrowanej z nią
mapy interaktywnej.
Moduł musi umożliwiać dodawanie danych geometrycznych z bezpośredniego pomiaru
terenowego z wykorzystaniem odbiornika GPS, z dokładnością geometryczną możliwie
najlepszą dla danego odbiornika.
Moduł musi umożliwiać połączenie mapy ewidencji dróg, mostów i znaków drogowych z
danymi wektorowymi w formacie .SHP, danymi rastrowymi w formacie GeoTIFF oraz
serwerami WMS oraz WFS.
Moduł musi umożliwiać dodawanie obiektów punktowych na podstawie wprowadzonych
współrzędnych w jednym z układów współrzędnych dostępnych w systemie.
Moduł musi umożliwiać prowadzenie relacyjnej bazy danych obejmującej co najmniej trzy
schematy danych, dotyczące dróg, mostów i znaków drogowych.
Moduł musi umożliwiać automatyzację odczytywania informacji o obiektach poprzez
bezpośrednie kliknięcie w wybrany obiekt na mapie.
Moduł musi umożliwiać odczytanie podstawowych informacji zapisanych w tabelach
atrybutów warstw wektorowych obiektów wg poniższych grup:
1) Drogi – numer identyfikacyjny odcinka drogi, kategoria drogi, organ zarządzający,
numer/nazwa drogi, nawierzchnia drogi, stan nawierzchni, rodzaj pobocza, liczba
pasów ruchu, szerokość drogi, data ostatniej aktualizacji danych.
2) Mosty - numer identyfikacyjny obiektu, numer/nazwa obiektu, szerokość obiektu,
rodzaj nawierzchni, materiał budulca, stan obiektu, data ostatniej aktualizacji danych.
3) Znaki drogowe – kategoria znaku, kod znaku drogowego, data ostatniej aktualizacji
danych.
Moduł musi umożliwiać prowadzenie biblioteki znaków drogowych.
Moduł musi umożliwiać dodawanie przez użytkownika nowych warstw tematycznych do
systemu GIS.
Moduł musi umożliwiać wykonywanie pomiarów odległości i powierzchni w systemie GIS.
Moduł musi umożliwiać wykonywanie analiz przestrzennych w systemie GIS takich jak:
wyszukiwanie obiektów przecinających się, stycznych, nachodzących się, wyszukiwanie
obiektów w zadanym promieniu, wyszukiwanie obiektów w granicach obiektu,
wyszukiwanie obiektów w zadanej odległości od innego obiektu.
Moduł musi umożliwiać tworzenie i usuwanie kolumn atrybutów z określeniem rodzaju
danych tj. danych tekstowych, liczbowych lub dat.
Moduł musi umożliwiać dowolne ustawianie wyświetlania informacji o obiekcie z tabeli
atrybutów.
Moduł musi umożliwiać pomiar odległości i powierzchni na mapie.
Moduł musi umożliwiać wyświetlanie innych danych dostępnych poprzez usługi WMS/WFS
m.in. ortofotomapa, mapa topograficzna, dane GDOŚ o ochronie środowiska oraz inne
dostępne serwisy WMS.
Moduł musi umożliwiać edycję, usuwanie i dodawanie obiektów w intuicyjny, łatwy i szybki
sposób.
Moduł musi umożliwiać wyświetlanie obiektów na mapie z uwzględnieniem odpowiedniej
klasyfikacji obiektów oraz wybranych etykiet informacyjnych.
Moduł musi umożliwiać generowania karty informacyjnej obiektów zawierającej
podstawowe dane obiektu do pliku pdf lub edytowalnego pliku tekstowego.
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19. Moduł musi umożliwiać przeszukiwanie danych w tabeli atrybutów z opcją automatycznego
przybliżania okna mapy do lokalizacji obiektu.
20. Moduł musi umożliwiać przeszukiwanie danych w tabeli atrybutów z wykorzystaniem
mechanizmu filtracji danych na podstawie wybranych cech lub wpisywanych symboli.
21. Moduł musi umożliwiać prezentować obiekty na mapie
22. Moduł musi umożliwiać wprowadzenie warstwy obiektów powierzchniowych w tym warstwy
obejmującej pas drogowy z podziałem na jezdnie, pobocze, chodniki itp.
23. Moduł musi umożliwiać wizualizacje obiektów z bazy na mapie w formie intuicyjnej mapy z
możliwością samodzielnego dopasowania symbolizacji wybranej warstwy obiektów.
24. Moduł musi umożliwiać wizualizacje znaków drogowych na podstawie przygotowanej bazy
obrazów/ symboli.
25. Moduł musi umożliwiać wyświetlanie treści bazy danych na mapie z podkładem
tematycznym m.in. z portali mapowych takich jak Open Street Map.
26. Moduł musi umożliwiać dodawanie danych rastrowych w postaci rastrów z przypisaną
georeferencją np. zdjęcia lotnicze, zdjęcia z dronów, ortofotomapy.
27. Moduł musi umożliwiać interaktywne połączenie z funkcją Google StreetView w celach
poglądowych dla miejsce w których system Google StreetView funkcjonuje.
28. Moduł musi umożliwiać w przypadku posiadania przez Zamawiającego danych wektorowych
identyfikację zapisów MPZP oraz SUIKZP dla terenów leżących na drogach oraz w ich
bezpośrednim sąsiedztwie.

7. Portal internetowy GIS
W ramach zamówienia musi zostać uruchomiony portal mapowy prezentujący wdrożone w
ramach projektu dane przestrzenne spełniający poniższe funkcjonalności.

7.1 Wymagania ogólne
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Portal internetowy o charakterze mapowym musi umożliwiać gromadzenie, aktualizację i
udostępnianie danych oraz wydzielonych z nich grup danych oraz musi udostępniać usługi
informacyjne.
Portal mapowy musi być dedykowaną aplikacją uruchamianą w przeglądarkach
internetowych, bez potrzeby instalowania dodatkowych rozszerzeń.
Portal mapowy musi udostępniać wszystkie prowadzone w module dane przestrzenne
prowadzone w wyżej opisanych modułach dziedzinowych/funkcjach dedykowanych.
Portal dodatkowo musi prezentować dane z zakresu obiektów turystycznych dotyczących
obiektów noclegowych i obiektów turystycznych (powierzchniowych, liniowych,
punktowych) przekazanych przez Zamawiającego.
Portal mapowy musi być dostępny w oknie przeglądarki internetowej w różnych
środowiskach (Linux, Windows) z wykorzystaniem wiodących przeglądarek WWW,
minimum: MS Internet Explorer od wersji 11, FireFox od wersji 45, Google Chrome od
wersji 49, Opera od wersji 36 i innych.
Portal mapowy musi wykorzystywać do gromadzenia danych serwer danych przestrzennych
(GeoSerwer) zapewniający poprawność zapisu i przetwarzania danych geometrycznych,
opisowych, wyłącznie z topologią obiektów, który nie będzie wymagał od Zamawiającego
ponoszenia żadnych opłat na rzecz osób trzecich (opłaty licencyjne lub abonamentowe).
Wszystkie dane udostępniane na portalu mapowym muszą być wczytywane kafelkami, a
nie całym obszarem jednocześnie.
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8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

Portal mapowy musi mieć charakter ogólnopolski w celu umożliwienia przeglądania
zgromadzonych danych jednocześnie dla całej Polski (minimalny przedział skali: 1:350000
– 1:1500).
Portal mapowy musi umożliwiać zgromadzenie pod tym samym adresem www danych
przestrzennych z wielu gmin.
Portal mapowy musi umożliwiać integrację danych z danymi innych gmin.
Portal mapowy musi być skalowalny i zoptymalizowany pod kątem monitorów ekranowych
o różnej rozdzielczości jak i pod kątem urządzeń mobilnych (telefony komórkowe, tablety)
bez konieczności instalacji dodatkowych nakładek czy aplikacji.
Portal mobilny musi obsługiwać dotykowe gesty oraz umożliwiać wyszukiwania działek i
odczytywania informacji o obiektach.
Portal mapowy musi być wyposażony w mechanizm zliczania i wyświetlania statystyk
używalności portalu z rozbiciem na miesiące i licznik odsłon: od pełnej godziny, od pełnej
doby, od pełnego miesiąca.
Portal mapowy musi posiadać mechanizmy monitorowania dostępu oraz zbierania statystyk
przez automatycznie rejestrowanie identyfikatora sesji, identyfikatora użytkownika, adresu
IP oraz daty i godziny dostępu do danych, źródła wizyty (sieć zewnętrzna, sieć
wewnętrzna), zliczanie ilości wizyt z rozróżnieniem serwisów mapowych, ilości zapytań do
przeglądarek internetowych.

7.2 Wymagania
przestrzennych
1.
2.

3.

4.

dla

dotyczących

danych

Portal mapowy musi umożliwiać publikowanie danych przestrzennych ze szczególnym
uwzględnieniem danych planistycznych.
Portal mapowy musi umożliwiać publikowanie danych przestrzennych stanowiących:
1) przestrzenne i opisowe dane rejestrów publicznych prowadzonych przez jednostki
organizacyjne urzędu m.in.: rejestr miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i inne;
2) przestrzenne i opisowe dane rejestrów publicznych innych podmiotów realizujących
zadania publiczne m.in.: rejestr ewidencji gruntów i budynków, rejestr TERYT i inne;
3) przestrzenne i opisowe dane obce pozyskane w drodze wymiany danych lub innej
współpracy za pomocą różnych usług sieciowych m.in.: WMS, WFS i inne.
Portal mapowy musi umożliwiać dodawanie danych za pomocą usług sieciowych
WMS/WMTS/WFS z zewnętrznych źródeł (import danych) zgodnie z wymogami ustawy o
Infrastrukturze Informacji Przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 76 poz.
489).
Portal mapowy musi umożliwiać udostępnianie danych własnych na zewnątrz (eksport
danych) w dowolnych formatach m.in. shp, gml, csv, poprzez generowanie linków
WMS/WMTS/WFS do dowolnie wybranych danych w sposób zgodny z wymogami ustawy o
Infrastrukturze Informacji Przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 76 poz.
489).

7.3
Wymagania
użytkowników
1.

funkcjonalności

dla

funkcjonalności

dotyczących

Portal mapowy musi zapewniać ochronę gromadzonych wszelkich danych, w szczególności
musi zapewnić trzy poziomy dostępności:
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2.

1) Administrator
–
dostęp
do
narzędzi
przeznaczonych
dla
administratora,
umożliwiających zakładanie kont dla użytkowników wewnętrznych, określanie rodzaju
uprawnień użytkownikom wewnętrznym i zewnętrznym, konfigurację dostępu do
danych;
2) Użytkownicy Wewnętrzni - dostęp autoryzowany tylko dla nazwanych, uprawnionych
użytkowników posiadających określoną kategorię uprawnień do danych i funkcji portalu
mapowego;
3) Użytkownicy Zewnętrzni – dostęp do portalu mapowego dla każdego użytkownika
możliwy po weryfikacji np. mechanizmem captcha.
Administrator musi mieć możliwość obowiązkowo:
1) nadawania uprawnień do wybranych warstw (zgłaszanie obiektów) udostępnianych na
portalu mapowym dla użytkowników zewnętrznych;
2) blokowania
wyświetlania
wybranych
atrybutów
warstwy
dla
użytkowników
zewnętrznych;
3) konfiguracji atrybutów jakie mają być wyświetlane dla wybranej warstwy w
poszczególnych funkcjach portalu mapowego m.in. w pływającym oknie (dymek),
wyskakującym oknie (pop-up);
4) konfiguracji wyświetlania warstw wektorowych oraz ich kolejności w oknie minimapy.

7.4 Wymagania dla funkcjonalności
danych przestrzennych
1.

2.
3.

4.

2.
3.
4.

edycji

Portal mapowy musi posiadać narzędzie dodawania nowych warstw wektorowych danych
przestrzennych dla użytkowników uprawnionych przez Administratora z możliwością
określenia m.in. atrybutów obiektu i rodzaju geometrii (punkt, linia, poligon).
Style wyświetlania w portalu muszą być zapisane zgodnie ze standardem OGC Styled Layer
Descriptor (SLD).
Portal mapowy musi posiadać narzędzie wprowadzania wartości atrybutów (opisów)
obiektów poprzez formularz w oknie portalu mapowego dla użytkowników uprawnionych
przez Administratora.
Portal mapowy musi posiadać narzędzie dodawania zdjęć oraz innych załączników (m.in.
plików pdf) do obiektów z możliwością dołączania wielu plików do jednego obiektu.

7.5 Wymagania
mapy
1.

dotyczących

dla funkcjonalności dotyczących widoku

Portal mapowy musi posiadać możliwość zbliżania i oddalania realizowanego poprzez
operację kółkiem myszki, podawanie wielkości skali lub poprzez dedykowane przyciski
dostępne w oknie mapy.
Portal mapowy musi posiadać możliwość przesuwania mapy.
Portal mapowy musi posiadać możliwość powrotu do poprzedniego lub następnego widoku
mapy.
Portal mapowy musi posiadać możliwość pełnego widoku mapy.
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7.6
Wymagania
dla
wyszukiwania obiektów
1.

2.

funkcjonalności

dotyczących

Portal musi umożliwiać wyszukiwanie działek ewidencyjnych poprzez wskazanie obrębu
ewidencyjnego z rozwijanej listy numerów i nazw obrębów ewidencyjnych oraz poprzez
wpisanie numeru działki ewidencyjnej z opcją autouzupełniania numerów działek
ewidencyjnych.
Portal musi umożliwiać wyszukiwanie adresu z opcją autouzupełniania miejscowości, nazwy
ulicy oraz numeru budynku.

7.7
Wymagania
dla
funkcjonalności
dotyczących
odczytywania informacji o atrybutach danych przestrzennych
1.

2.

3.
4.
5.

Atrybuty (opisy) muszą być wyświetlane na mapie w postaci pływającego okna (dymek)
oraz w postaci wyskakującego okna (pop-up). Wskazanie obiektu musi odbywać się
poprzez zatrzymanie kursora nad wybranym obiektem.
Wyświetlane atrybuty (opisy) muszą obejmować atrybuty wszystkich obiektów
pochodzących z różnych, wyświetlanych aktualnie warstw wektorowych. Wskazanie obiektu
musi odbywać się poprzez kliknięcie kursorem w wybrany obiekt.
Wyświetlane atrybuty (opisy) muszą uwzględniać konfigurację atrybutów ustaloną przez
Administratora.
Musi istnieć możliwość podglądu i pobierania załączników zapisanych w atrybutach
wybranego obiektu.
Informacje o obiektach, zdjęcia, filmy itp. powinny wyświetlać się w wysuwanym panelu
bocznym.

7.8 Pozostałe funkcjonalności
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Portal musi posiadać narzędzie wykonywania różnorodnych pomiarów wyznaczonych przez
użytkowników na mapie m.in. odległość, długość, powierzchnia.
Portal musi posiadać narzędzie minimapy wyświetlające aktualne miejsce na mapie na tle
całej gminy z uwzględnieniem ustawień skonfigurowanych przez Administratora.
Portal musi posiadać narzędzie do generowania linku do wybranego obiektu na mapie.
W portalu musi istnieć możliwość włączania i wyłączania okna interaktywnej legendy.
W portalu musi istnieć możliwość wyświetlania wybranego rejestru danych przestrzennych
obowiązkowo uwzględniając że:
1) rejestr musi pokazywać atrybuty wybranego rejestru danych przestrzennych;
2) okno rejestru musi mieć możliwość wyszukiwanie obiektów;
3) okno rejestru musi mieć możliwość sortowania danych wg poszczególnych pól;
4) okno rejestru musi umożliwiać odczytywanie zapisanych do obiektów.
W portalu musi istnieć możliwość przybliżenia widoku mapy do zasięgu wybranego
rejestru danych przestrzennych.
W portalu musi istnieć możliwość zmiany mapy podkładowej z listy obejmującej m.in. mapę
ogólnogeograficzną i ortofotomapę i inne warstwy podkładowe.
W portalu musi istnieć możliwość włączania i wyłączania dodatkowych warstw
tematycznych pobieranych poprzez usługi WMS i WFS m.in. obszary chronione GDOŚ.
Portal musi umożliwiać świadczenie usług WMS i WFS w sposób zgodny z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego.
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10. Portal musi posiadać narzędzie umożliwiające wydruk mapy do formatu HTML oraz PDF
poprzez m.in. określenie tytułu mapy, wybór odpowiednich warstw mapy i inne.
11. W portalu musi istnieć możliwość wyświetlania w oknie mapy widoku "googel street view" w
oknie mapy lub danych z wideorejestracji.

8. Portal e-usług
W ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca dostarczy i uruchomi oprogramowanie
aplikacyjne, umożliwiające obsługę i świadczenie e-usług.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Wykonawca musi dostarczyć w ramach niniejszego wdrożenia portal świadczący
udostępnianie i obsługę usług elektronicznych o 4. stopniu dojrzałości wymienionych
poniżej:.
1) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Portal e-usług musi umożliwiać Interesantowi elektroniczne uzupełnienie formularza
wniosku i zainicjowanie procesu realizacji wybranej usługi.
Portal e-usług musi umożliwiać rejestrację Interesanta poprzez wpisanie danych
osobowych, co ułatwi późniejsze składanie wniosków poprzez automatyczne uzupełnienie
odpowiednich pozycji wniosku.
Portal e-usług musi posiadać możliwość logowania i uwierzytelniania za pomocą e-PUAP.
Portal e-usług musi umożliwiać Interesantowi złożenie wniosku poprzez podanie: danych
wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwę jednostki czy osoby prawnej, adresu
zamieszkania lub adresu siedziby, adresu e-mail, numeru telefonu), danych przedmiotowej
działki ewidencyjnej (poprzez wskazanie działki na mapie lub wybranie obrębu
ewidencyjnego i numeru działki w panelu formularza).
Portal e-usług musi automatycznie weryfikować uzupełnioną treść formularza i umożliwiać
Interesantowi automatyczne wysłanie wniosku drogą elektroniczną do Urzędu
uwzględniając, że:
1) Portal e-usług musi posiadać funkcję automatycznego powiadomienia Interesanta drogą
elektroniczną o brakach w formularzu;
2) Portal e-usług musi umożliwiać Interesantowi uzupełnienie formularza oraz jego
ponowną automatyczną weryfikację.
Portal e-usług musi umożliwiać automatyczną rejestrację i nadanie numeru sprawy w
elektronicznym obiegu dokumentów funkcjonującym w urzędzie.
Portal e-usług musi umożliwiać Urzędnikowi złożenie potwierdzenia przyjęcia i odbioru
wniosku.
Portal e-usług musi generować odpowiedź na uzupełniony formularz wniosku i rejestrować
ją w elektronicznym obiegu dokumentów wykorzystywanym w gminie.
Portal e-usług musi automatycznie wyliczać opłatę skarbową za wydanie dokumentu
zgodnie z wymogami „Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej”.
Portal e-usług musi zapewniać moduł transakcyjny umożliwiający dokonanie płatności online (e-płatności).
Portal e-usług musi automatycznie przekazywać Interesantowi i Urzędnikowi potwierdzenie
dokonania płatności za opłatę skarbową.
Portal e-usług musi umożliwiać informowanie Interesanta o statusie sprawy przez
wiadomość mailową.
Portal e-usług musi automatycznie przekazywać Interesantowi informację o możliwości
odbioru gotowego dokumentu.
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15. Portal e-usług musi generować dokumenty zgodnie z wzorami z załącznika nr 1.
16. Portal e-usług musi umożliwiać zbudowanie profilu urzędu poprzez:
1) możliwość zdefiniowania treści wstępu wypisu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
i
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego;
2) możliwość zdefiniowania treści informacji o opłacie skarbowej;
3) możliwość zdefiniowania treści informacji o zwolnieniu z opłaty skarbowej;
4) możliwość określenia opisu przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowana
przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
przedmiotowej działki poprzez wybór dodawania informacji o przeznaczeniu i
dodatkowych informacjach lub tylko o przeznaczeniu;
5) możliwość zdefiniowania stylu (grubość linii, kolor linii, styl linii) obrysu działki
ewidencyjnej na dokumencie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
i
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego;
6) możliwość zdefiniowania opcji dodawania legendy do dokumentu wyrysu z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego;
7) możliwość zdefiniowania formatów wydruków wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
i
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego poprzez wybór formatu: A4, A3, A2, A1;
8) możliwość określenia poboru opłaty za legendę lub nie pobierania opłaty za legendę do
wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

9. Wdrożenie, dokumentacja i instruktaż stanowiskowy
1.

2.
3.

4.

Wykonawca w ramach zamówienia wykona prace niezbędne do poprawnego uruchomienia
wdrażanego GIS. Prace wdrożeniowe obejmują pełen zakres prac instalacyjnokonfiguracyjno-integracyjnych.
Wykonawca w ramach zamówienia pozyska dane od Zamawiającego związane z
przetworzeniem danych potrzebnych do cyfryzacja zasobów.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktaży oraz asysty stanowiskowej
dla użytkowników i administratora systemu polegających na:
1) przeprowadzeniu instruktażu obsługi całego systemu bądź jego części wspomagającego
obsługę obszarów działalności urzędu dla wskazanych przez urząd pracowników;
2) przeprowadzeniu we współpracy z każdym wskazanym przez urząd pracownikiem
analizy stanowiskowej zadań realizowanych w systemie charakterystycznych dla
konkretnych merytorycznych stanowisk pracowniczych;
3) przeprowadzeniu instruktażu w zakresie zarządzania użytkownikami i uprawnieniami,
zabezpieczania i odtwarzania danych systemu dla osób pełniących obowiązki
administratorów systemu wskazanych przez urząd;
4) przeprowadzeniu instruktażu oraz asysty stanowiskowej w zakresie administracji i
konfiguracji systemu bazodanowego obejmujące co najmniej: instalację, konfigurację
bazy danych, obsługę narzędzi administratora, architekturę systemu, zagadnienia
związane z zachowaniem bezpieczeństwa, integralności i zabezpieczenia przed utratą
danych, przywracaniem danych po awarii
Wykonawca zapewni użytkownikom odpowiednią dokumentację techniczną:
1) dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim;
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2) dokumentacja powstała w wyniku realizacji zamówienia i przekazana Zamawiającemu
przez Wykonawcę stanowi własność Zamawiającego;
3) dokumentacja powinna odzwierciedlać przebieg instruktaży stanowiskowych i zawierać
m.in. ścieżki postępowania i odpowiadające im zrzuty z ekranów;
4) dokumentacja musi zawierać opis pełnej funkcjonalności Rozwiązania w sposób
przejrzysty umożliwiający samodzielne użytkowanie tego Rozwiązania.
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ZAŁĄCZNIKI
Znak: ZNAK SPRAWY

MIEJSCOWOŚĆ, dnia DATA r.

Na wniosek z dnia: DATA r.
DANE WNIOSKODAWCY
STAŁA TREŚĆ WSTĘPU WYPISU MPZP

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NAZWA PLANU
Uchwała Nr NR UCHWAŁY Rady NAZWA RADY z dnia DATA r. (NR DZIENNIK)
W SPRAWIE
Działka nr ewid. NR DZIAŁKI, obręb nr NR OBRĘBU-NAZWA OBRĘBU, położona jest
w terenie o symbolu: SYMBOL PRZEZNACZENIA – OPIS PRZEZNACZENIA (DODATKOWE
USTALENIA PLANU POWIERZCHNIOWE, LINIOWE, PUNKTOWE).
Działka nr ewid. NR DZIAŁKI, obręb nr NR OBRĘBU-NAZWA OBRĘBU, położona jest
w terenie o symbolu: SYMBOL PRZEZNACZENIA – OPIS PRZEZNACZENIA (DODATKOWE
USTALENIA
PLANU
POWIERZCHNIOWE,
LINIOWE,
PUNKTOWE).
SYMBOL
PRZEZNACZENIA – OPIS PRZEZNACZENIA (DODATKOWE USTALENIA PLANU
POWIERZCHNIOWE, LINIOWE, PUNKTOWE).
Ponadto zaświadcza się, iż:
działka ewidencyjna numer: NR DZIAŁKI, obręb nr NR OBRĘBU-NAZWA OBRĘBU; NR
DZIAŁKI, obręb nr NR OBRĘBU-NAZWA OBRĘBU leży w granicy obszaru, dla którego
podjęto Uchwałę Nr UCHWALA_PR RADA z dnia Z_DNIA_PR r. W_SPR_PR; działka
ewidencyjna numer: NR DZIAŁKI, obręb nr NR OBRĘBU-NAZWA OBRĘBU; NR DZIAŁKI,
obręb nr NR OBRĘBU-NAZWA OBRĘBU leży w granicy obszaru, dla którego podjęto
Uchwałę Nr UCHWALA_PR RADA z dnia Z_DNIA_PR r. W_SPR_PR.
PODSTAWA PRAWNA UCHWAŁY
USTALENIA OGÓLNE
[…]
Dotyczy przeznaczenia o symbolu SYMBOL PRZEZNACZENIA –
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA POWYŻSZEGO SYMBOLU PRZEZNCZENIA
[...]
Dotyczy przeznaczenia o symbolu SYMBOL PRZEZNACZENIA –
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA POWYŻSZEGO SYMBOLU PRZEZNCZENIA
[...]
USTALENIA KOŃCOWE
DODATKOWA INFORMACJA DO WYPISU NP. O REWITALIZACJI.
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Zaświadczenie wydaje się celem CEL WYDANIA ZAŚWIADCZENIA.
......................................................
(podpis i pieczęć)
Otrzymują:
1. Adresat ........................................
(data i podpis)
2. a/a
TREŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ lub TREŚĆ ZWOLENIENIA Z OPŁATY SKARBOWEJ
Strona 1/X
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Znak: ZNAK SPRAWY
MIEJSCOWOŚĆ, dnia DATA r.
WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NAZWA MPZP/SUIKZP
Uchwała Nr NUMER UCHWAŁY Rady NAZWA RADY z dnia DATA r (DZIENNIK URZĘDOWY)
W SPRAWIE
Działki: NUMER DZIAŁKI, obręb nr NUMER OBRĘBU – NAZWA OBRĘBU (SYMBOL
PRZEZNACZENIA/KIERUNKU. SYMBOL PRZEZNACZENIA/KIERUNKU), NUMER DZIAŁKI,
obręb nr NUMER OBRĘBU – NAZWA OBRĘBU (SYMBOL PRZEZNACZENIA/KIERUNKU.
SYMBOL PRZEZNACZENIA/KIERUNKU).
SKALA: WIELKOŚĆ SKALI (ORYGINALNA SKALA: WIELKOŚĆ SKALI)
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RYSUNEK MPZP/SUIKZP
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LEGENDA RYSUNKU MPZP/SUIKZP
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Znak: ZNAK SPRAWY

MIEJSCOWOŚĆ,
dnia DATA r.
DANE WNIOSKODAWCY
ZAŚWIADCZENIE

STAŁA TREŚĆ WSTĘPU ZAŚWIADCZENIA MPZP
Zgodnie z Uchwałą Nr NR UCHWAŁY Rady NAZWA RADY z dnia DATA r. (NR DZIENNIKA)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Działka nr NR DZIAŁKI, obręb nr NR OBRĘBU-NAZWA OBRĘBU, dotyczy:
Przeznaczenia:

Dodatkowe informacje:

SYMBOL PRZEZNACZENIA – OPIS
PRZEZNACZENIA.
DODATKOWE INFORMACJE
POWIERZCHNIOWE, LINIOWE, PUNKTOWE.

Zgodnie z Uchwałą Nr NR UCHWAŁY Rady NAZWA RADY z dnia DATA r. (NR DZIENNIKA)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Działka nr NR DZIAŁKI, obręb nr NR OBRĘBU-NAZWA OBRĘBU, dotyczy:
Przeznaczenia:

SYMBOL PRZEZNACZENIA – OPIS
PRZEZNACZENIA.

DODATKOWA INFORMACJA DO ZAŚWIADCZENIA NP. O REWITALIZACJI
Zaświadczenie wydaje się celem CEL WYDANIA ZAŚWIADCZENIA.
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......................................................
(podpis i pieczęć)
Otrzymują:
1. Adresat ........................................
(data i podpis)
2. a/a

TREŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ lub TREŚĆ ZWOLENIENIA Z OPŁATY SKARBOWEJ
Data uiszczenia opłaty: DATA r.
Nr rachunku bankowego: NR RACHUNKU
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Załącznik nr 2. – zawiadomienie
Znak: ZNAK SPRAWY

MIEJSCOWOŚĆ, dnia DATA r.
DANE WNIOSKODAWCY

ZAWIADOMIENIE

STAŁA TREŚĆ WSTĘPU ZAWIADOMIENIA
Przykład:
„Na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
art. 47a ust. 5 (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.), w trybie zgodnym z §5
Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 styczna 2012 r. w sprawie
ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125) Urząd Gminy ……
zawiadamia, iż:”
Dla obiektu:
rodzaj budynku: USYTUOWANIE BUDYNKU, STATUS BUDYNKU
położenie:
województwo: NAZWA WOJEWÓDZTWA
powiat: NAZWA POWIATU
gmina: NAZWA GMINY
miejscowość: NAZWA MIEJSCOWOŚCI
kod pocztowy: KOD POCZTOWY
ulica: NAZWA ULICY
jednostka ew.: NAZWA JEDNOSTKI EW.
obręb: NUMER OBRĘBU, NAZWA OBRĘBU
numer działki: NUMER DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ
ustalono numer porządkowy NUMER BUDYNKU.

DODATKOWY TEKST Z USTAWIEŃ

......................................................
(podpis i pieczęć)
Otrzymują:
1. Adresat ........................................
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(data i podpis)
2. a/a
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ZAŁĄCZNIK DO ZAWIADOMIENIA
o ustaleniu numeru porządkowego nieruchomości
Numer porządkowy: NUMER BUDYNKU.

SKALA: WIELKOŚĆ SKALI

MAPA Z LOKALIZACJA PUNKTU ADRESOWEGO
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