Instrukcja obsługi portalu mapowego

Moduł iGeoPlan
Wektorowy miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego

Radzymin, lipiec 2020 r.

1. Wstęp
Oprogramowania e-mapa, to uniwersalne narzędzie do tworzenia portali mapowych w oparciu
o dane własne jak i dostępne usługi sieciowe. System e-mapa to nie tylko usprawnienie pracy
urzędników, ale też ułatwienie dla mieszkańca, który może np. sprawdzić numer działki, wpisując
adres w wyszukiwarce. Do korzystania z serwisu nie jest wymagana instalacja dodatkowego
oprogramowania, a jedynie komputer z dostępem do Internetu. Serwis powinien działać
w każdej z popularnych przeglądarek internetowych.
Gmina Radzymin posiada licencje na system e-gmina gdzie umieszczono dokładną mapę
Radzymina z metadanymi (m.in.): bazą adresową, warstwami tematycznymi, mapą ewidencyjną,
mapami zagrożenia i ryzyka powodziowego czy informacjami o obiektach z odnośnikami
do innych stron internetowych.
Link do portalu jest dostępny bezpośrednio na stronie internetowej Gminy Radzymin
http://www.radzymin.pl pod banerem:

Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego
przyjmowanym w formie uchwały rady gminy określającym przeznaczenie oraz warunki
zagospodarowania i zabudowy terenu.
W dobie internetowych portali mapowych, funkcjonujących już w większości polskich miast
i gmin bardzo istotne jest, aby jedną z warstw tematycznych w nich udostępnianych były właśnie
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (lub inne materiały planistyczne),
przewidziane ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Aby tak się stało plany
muszą być zinformatyzowane, czyli przekształcone do postaci cyfrowej.
System e-mapa Gminy Radzymin został wzbogacony o moduł iGeoPlan umożliwiający
przeglądanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z uchwałami.

W dalszej części zamieszczamy objaśnienie, jak korzystać z modułu iGeoPlan.
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2.

Początki pracy

Po kliknięciu na link https://radzymin.e-mapa.net/, otwiera się strona startowa. W zaznaczonym
prawym górnym rogu widoku strony znajduje się wyszukiwarka. Klikając w przycisk „Szukaj”
otwiera się okno, umożliwiające korzystanie z serwisu poprzez wyszukanie nieruchomości
po numerze ewidencyjnym działki bądź adresie, a także wybór innych kategorii.

Pracę z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w technologii e-mapa należy
rozpocząć od włączenia warstwy obrazującej zagospodarowanie przestrzenne w Gminie.
Aby tego dokonać należy kliknąć we wskazaną po lewej stronie
rozwijając tym menu boczne (drzewko warstw).
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(znaczek warstw)

Następnie należy zaznaczyć pole wyboru (Checkbox) warstwy „Zagospodarowanie
przestrzenne". Warstwa „Plany miejscowe" zostanie domyślnie włączona. Po zaznaczeniu
odpowiedniej warstwy, na podstawowej mapie wyświetli się lokalizacja planów miejscowych
na terenie Gminy - pomarańczowe wypełnienie wraz z etykietami przedstawiającymi numer
uchwały.

Posługując się zaznaczonym suwakiem przybliżamy lub oddalamy obraz. Powiększając obraz,
zobaczymy istniejące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - kolorowe
wypełnienie oznaczające różne przeznaczenie terenu.
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Dla poprawy widoczności możemy wyłączyć niektóre warstwy w menu bocznym (np. warstwy
tematyczne, adresy i ulice, inwestycje) - odznaczając pola wyboru (Checkbox) warstw.

3. Wyszukiwanie planów
Zakładka „Plany” zawiera katalog miejscowych planów z opcją podglądu tekstu uchwały.
W celu zobaczenia szczegółowych przeznaczeń terenów ujętych w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego możemy wykorzystać dwie metody:
1) przybliżenie się za pomocą kółka myszy do miejsca na mapie, wybranego przez użytkownika,
2) wykorzystanie panelu „Szukaj" znajdującego się w prawym górnym rogu serwisu. W zakładce
plany należy wybrać, z rozwijalnej listy („Wybrany plan”), interesujący nas dokument oraz
opcjonalnie przeznaczenie terenu („Wybrana strefa/teren”). Za pomocą przycisku „Pokaż
uchwałę" - możemy zobaczyć plik (najczęściej PDF) z treścią całej uchwały.
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Naciskając przycisk „Pokaż na mapie" na dole panelu zostaniemy przeniesieni na mapę,
w miejsce wybrane z listy (granice obszaru opracowania planu lub konkretne przeznaczenie).

4. Informacje szczegółowe o obiekcie
Podgląd ustaleń dla danego przeznaczenia umożliwia przycisk
(znajdujący się na pasku
narzędzi nad mapą). Za pomocą lewego przycisku myszy uaktywniamy go (zmienia kolor
na żółty), dzięki czemu po kliknięciu na mapę pokaże na okno „Informacje o obiekcie”.
Rozwijając informacje dotyczące planów miejscowych (za pomocą „+ Plany miejscowe” )
zobaczymy informacje o większej szczegółowości.
Dodatkowo dostępne są też trzy przyciski funkcyjne:
1) „Pokaż ustalenia szczegółowe dla terenu” (wskazanej strefy),
2) „Pokaż pełną treścią uchwały” ,
3) „Pokaż legendę” (legenda z oznaczeniami obowiązującymi w całym planie).

6

5. Informacja z planu dla działki ewidencyjnej
Serwis mapowy oferuje użytkownikowi sprawdzenie obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla każdej działki ewidencyjnej.
W celu wybraniu działki możemy:
1) aktywować przyciskiem
(znajdującym się na pasku narzędzi nad mapą). Za pomocą
lewego przycisku myszy uaktywniamy go (zmienia kolor na żółty), dzięki czemu możemy
kliknąć na mapę w taki sposób aby obrys działki podświetlił się na kolor żółty,
2) wykorzystać panel szukania działki (patrz 2. Początki pracy).
Po prawidłowym wybraniu działki na dole mapy pojawi się dodatkowy panel a w nim funkcja
„ Informacja z planu”.

Po wybraniu funkcji na ekranie pojawi się nowe okno z informacjami szczegółowymi
dotyczącymi planu miejscowego obowiązującego na wybranej na nas działce.
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Z okna informacji możemy przejść do:
1) pełnej treści uchwały („pokaż uchwałę”),
2) legendy z oznaczeniami użytymi w planie („pokaż legendę”),
3) ustaleń szczegółowych dla stref w granicach których położona jest działka („szczegóły”).
Dodatkową opcją dla użytkownika jest wygenerowanie pliku PDF zawierającego informację
z planu dla wskazanej działki, z możliwością przeglądania dokumentu oraz jego zapisu i wydruku,
który można otrzymać przez skorzystanie z przycisku „Wersja do wydruku”.
Uwaga: dokument wygenerowany z serwisu mapowego nie będzie stanowił dokumentu
w rozumieniu przepisów prawa, a prezentowane informacje o planach zagospodarowania
przestrzennego (w tym informacje dotyczące parametru powierzchniowego) mają wyłącznie
charakter poglądowy

Informacje dotyczące aktualnego przeznaczenia działek czy też parametrów i wskaźników
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego podlegają udostępnieniu w formie wypisu i wyrysu, na wniosek strony,
po uprzednim uiszczeniu opłaty skarbowej. Druki dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji
Publicznej pod adresem: https://bip.radzymin.pl//artykuly/488/wnioski-i-druki-do-pobrania.
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !

Gmina Radzymin
pl. Tadeusza Kościuszki 2
05-250 Radzymin
Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
budynek "B" ul. Konstytucji 3 Maja 19
tel.: 22 667 68 25 / 26 /27
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