OCHRONA ŚRODOWISKA
COMARCH ERGO
Rozwiązania w zakresie ochrony środowiska w powiecie

CASE STUDY
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OCHRONA
ŚRODOWISKA
W POWIECIE
Jak działa system
Comarch ERGO?
Comarch ERGO wspiera kompleksowo powiat
w
realizacji
polityki
ochrony
środowiska,
zapobieganiu jego degradacji oraz zapewnieniu
bezpieczeństwa
ekologicznego
obywatelom.
Z Comarch ERGO prowadzenie powiatowych
rejestrów środowiskowych i udostępnianie ich na
Geoportalu publicznym jest bardzo proste. System
zapewnia proste zarządzanie dokumentami
i załącznikami obsługiwanych spraw. Na poziomie
powiatu system obsługuje rejestry i ewidencje
w zakresie:
nn Pozwoleń wodnoprawnych
nn Stref ochronnych ujęć wody
nn Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej
nn Uproszczonych planów urządzania lasu
nn Pozwoleń zintegrowanych
nn Instalacji emitujących pola

elektromagnetyczne
nn Zgłoszeń i pozwoleń na wyprowadzanie

pyłów i gazów do powietrza
nn Interwencji dotyczących hałasu
nn Terenów zagrożonych ruchami masowymi

ziemi
nn Wykazu potencjalnych historycznych

zanieczyszczeń powierzchni ziemi
nn Sprzętu pływającego do połowu ryb

Dokumenty - podstawa wpisów do rejestrów
i ewidencji systemu - są automatycznie dodawanie
do Repozytorium Dokumentów, którego zakres
metadanych jest zgodny z Jednolitym Rzeczowym
Wykazem Akt (JRWA). Możliwe jest również
wyszukiwanie według dowolnych atrybutów,
także z uwzględnieniem obszarów wyszukiwania
określonych na mapie.
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Intuicyjne zarządzanie i dodawanie załączników
Dodawanie i przeglądanie dowolnych załączników zapisanych w różnych formatach plików:
.docx, .pdf, .jpg, .png lub .tiff.

Obsługa dowolnych załączników graficznych zapisanych w postaci plików w formatach: .dxf,
.shp, .geotiff wraz z ich automatycznym wyświetlaniem na mapie.

Określenie zasięgu przestrzennego zjawisk przez narysowanie na mapie, wczytanie danych
z plików SHP lub też podanie precyzyjnych współrzędnych w układzie geodezyjnym lub
geograficznym.

Pozwolenia wodnoprawne
Comarch ERGO zapewnia ewidencjonowanie
pozwoleń wodnoprawnych, zezwalających na
szczególne korzystanie z wód (odprowadzanie
ścieków,
pobór
wód
powierzchniowych
i podziemnych), wykonywanie urządzeń wodnych
(studnie, stawy, pomosty) oraz prowadzenie innych
działań, które mogą mieć wpływ na stan wód
i gospodarkę wodno-ściekową (wprowadzanie
ścieków
przemysłowych
do
kanalizacji,
odprowadzanie wód opadowych, regulacje wód,
rolnicze wykorzystanie ścieków).

System rejestruje opisową oraz graficzną część
operatu wodnoprawnego, w tym dane dotyczące
oznaczenia zakładu ubiegającego się o wydanie
pozwolenia, cel i zakres korzystania z wód, plan
urządzeń wodnych oraz zasięg oddziaływania
zamierzonego korzystania z wód lub planowanych
do wykonania urządzeń wodnych. Umożliwia także
określenie wielkości poboru wody (maksymalnego
godzinowego oraz średniego dobowego), danych
technicznych urządzeń służących do poboru wody,
ilości, stanu i składu ścieków wyprowadzanych do
wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych.
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Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne
Comarch
ERGO
umożliwia
prowadzenie
rejestru zgłoszeń instalacji emitujących pola
elektromagnetyczne w zakresie zgodnym ze
wzorem
opublikowanym
w
rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku,
w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola
elektromagnetyczne (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 879).
W systemie gromadzone są między innymi: dane
podmiotu prowadzącego instalację, adres firmy
na terenie której prowadzona jest eksploatacja
instalacji, czasu funkcjonowania instalacji, wielkość

i rodzaj emisji, wykaz źródeł emisji oraz środków
technicznych mających na celu zapobieganie lub
ograniczanie emisji.
Obok standardowych mechanizmów odniesienia
przestrzennego do ewidencji gruntów oraz adresu,
Comarch ERGO pozwala na wprowadzanie lub
pozyskanie z mapy lokalizacji obiektów opisanych
w szczegółowych wymaganiach rozporządzenia,
w tym załamań linii kablowej, posadowienia słupów
linii napowietrznej oraz anten.

Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń
powierzchni ziemi
System pozwala na prowadzenie wykazu zgodnie z zakresem opisanym w art. 101d ustawy Prawo ochrony
środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) (zwana dalej ustawą Poś). Odniesienie
przestrzenne obszarów historycznych zanieczyszczeń realizowane jest poprzez integrację z ewidencją gruntów
oraz ewidencją miejscowości, ulic i adresów. W wykazie gromadzone są różnego typu informacje:
nn adres, numery działek ewidencyjnych oraz ich

powierzchnia
nn aktualny

i w przeszłości

i planowany sposób użytkowania

gruntów
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nn działalność prowadzona na terenie aktualnie
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nn informacje

o specyficznych
gleby na danym terenie

właściwościach

nn nazwy substancji powodujących ryzyko oraz

ich zawartość w ziemi, informacje o remediacji
prowadzonej aktualnie i w przeszłości
nn imię i nazwisko lub nazwę obowiązanego do

przeprowadzenia remediacji oraz adres jego
zamieszkania lub siedziby
nn imię

i nazwisko lub nazwę
powierzchnią
ziemi
razem
zamieszkania lub siedziby

władającego
z
adresem

Zgłoszenia i pozwolenia na
wprowadzanie gazów
i pyłów do powietrza
Kompleksowy system Comarch ERGO dostarcza
wielu niezbędnych i zaawansowanych narzędzi,
które wspomagają proces prowadzenia rejestrów
w tym w szczególności:
nn Rejestru zgłoszeń na wprowadzanie gazów

i pyłów do powietrza zgodnie z art. 152 ust. 1.
ustawy Poś oraz Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie
przypadków, w których wprowadzanie gazów
lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130, poz. 881).
nn Rejestru pozwoleń na wprowadzanie gazów

i pyłów do powietrza zgodnie z art. 220 ust. 1.
ustawy Poś.
System ułatwia również gromadzenie danych
wymaganych w art. 188 oraz art. 122 ustawy Poś
dotyczących:
nn oznaczenia

prowadzącego instalację wraz
z adresem, adres firmy na terenie której
prowadzona jest eksploatacja instalacji

nn rodzaju

instalacji, stosowanych urządzeń,
technologii, charakterystykach technicznych
źródeł powstawania i miejsc emisji, wielkości
oraz źródła powstawania lub miejsca emisji

nn czasu na jakie wydane jest pozwolenie

Nasze rozwiązanie pozwala również na wskazanie
na mapie usytuowania emitorów (wraz z podaniem
współrzędnych geograficznych) oraz lokalizacji
stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie
gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza.
Możliwe jest także określenie odpowiednich dla
nich atrybutów.
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Interwencje dotyczące hałasu
Comarch ERGO umożliwia prowadzenie rejestru interwencji dotyczących hałasu. Wspiera proces gromadzenia
danych dotyczących treści skargi, znaku sprawy, lokalizacji, protokołu z kontroli, wyników pomiarów hałasu
oraz sposobu załatwienia sprawy.

Wyłączenia gruntów
z produkcji rolnej
Nasz
system
wspiera
realizację
procedur
administracyjnych związanych z wyłączaniem
gruntów z produkcji rolnej, wynikających z ustawy
z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych, dzięki mechanizmom:
nn automatycznego naliczania należności, opłaty

rocznej oraz odszkodowania
nn automatycznego

określania
powierzchni
poszczególnych
rodzajów
wyłączanych
gruntów na podstawie wprowadzonych na
mapie obszarów wyłączenia oraz związanych
z nimi danych EGiB

Pozwolenia zintegrowane
Comarch ERGO ułatwia prowadzenie rejestru pozwoleń zintegrowanych, wydawanych na
prowadzenie działalności przemysłowej, uzyskiwanych dla instalacji przemysłowych i innych
(np. hodowla, oczyszczalnie ścieków komunalnych), obejmując wszystkie oddziaływania na
środowisko określane w pozwoleniach cząstkowych oraz ich wzajemne powiązania.

System pozwala na przechowywanie danych dotyczących wnioskodawcy, pełnej nazwy, znaku
sprawy, daty wniosku, daty wszczęcia postępowania, daty wydania decyzji kończącej sprawę,
dowolnych uwag, prognozowanej wielkości emisji hałasu, prognozowanej ilości, stanu oraz
składu ścieków przemysłowych, prognozowanej ilości wykorzystywanej wody.

Strefy ochronne ujęć wody
nn Comarch ERGO zapewnia ewidencjonowanie

stref ochronnych ujęć wody bezpośredniej
i pośredniej, stanowiących obszary na których
obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia
w
zakresie
użytkowania
gruntów
oraz
korzystania z wody.
nn Nasze

rozwiązanie
umożliwia
określenie
danych dotyczących rodzaju stref ochronnych,
ich powierzchni oraz innych parametrów
związanych z ujęciem. Lokalizacja przestrzenna
strefy jest możliwa z poziomu mapy lub
przez podanie precyzyjnych współrzędnych
w układzie geodezyjnym lub geograficznym.
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Tereny zagrożone ruchami masowymi
Comarch ERGO umożliwia gromadzenie informacji opisowej oraz przestrzennej dla terenów zagrożonych
ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, co jest zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi
(Dz.U. 2007.121.840).
Nasze rozwiązanie wraz z najnowszą technologią dostarcza również wielu funkcjonalnych narzędzi, które
ułatwiają i wspierają codzienną pracę.

W zakresie atrybutów opisowych, system pozwala na gromadzenie danych dwóch rodzajów kart:
terenu zagrożonego ruchami oraz osuwiska.

Możliwość generowania i druku karty. Do danej karty możliwe jest dodawanie załączników
fotograficznych i dokumentów PDF oraz informacji o monitoringu obiektu.

Lokalizacja przestrzenna terenu zagrożonego ruchami masowymi na mapie na podstawie
wprowadzonego przez operatora zakresu wraz z możliwością wniesienia linii krawędzi osuwiska.

Wykonanie analiz relacji przestrzennych oraz zapytań względem danych ewidencji gruntów
i budynków, rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz rejestru
decyzji budowlanych.
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Uproszczone plany urządzania lasu
Comarch ERGO pozwala na prowadzenie rejestru uproszczonych planów urządzania lasu, którego zakres
informacyjny jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz standardami baz danych programu „Taksator
PU”. Nasze rozwiązanie umożliwia:

Wprowadzanie informacji dotyczących wydzieleń, opisów taksacyjnych, wskazań gospodarczych
oraz dowolnych dokumentów związanych z planem urządzania lasu.

Ścisłe powiązanie danych rejestru z danymi ewidencji gruntów i budynków w zakresie odniesienia
przestrzennego obiektów planu w stosunku do działek ewidencyjnych oraz zapewnia dostęp do
EGiB związanych z danym planem czy wydzieleniem.
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Sprzęt pływający
do połowu ryb
nn Intuicyjne

narzędzia dostępne w Comarch
ERGO umożliwiają prowadzenie wykazu
wniosków o rejestrację sprzętu pływającego,
służącego do połowu ryb oraz wydanych
zaświadczeń o rejestracji tego sprzętu.

nn Narzędzia

dostępne
w
systemie
dają
możliwość gromadzenia różnych danych np.:
parametrów technicznych sprzętu, informacji
podmiotowych dotyczących jego użytkowników
oraz dowolnych załączników czy wydruku
zaświadczeń o rejestracji.

Dlaczego Comarch ERGO?

Nowoczesny system przystosowany do
specyfiki działania CUW

Standaryzacja procedur, rejestrów oraz
dostępu do informacji

Wsparcie procesu decyzyjnego dzięki
dostępowi do aktualnych informacji

Szybsza realizacja procesów i procedur
administracyjnych

Efektywne wykorzystanie dostępnych
zasobów, lepsza organizacja pracy

PLN

Niższe koszty zakupu i eksploatacji
dzięki współużytkowaniu zasobów IT

Wykorzystanie efektu skali

COMARCH ERGO
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KONTAKT
Siedziba główna Comarch
al. Jana Pawła II 39 a, 31-864 Kraków
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Fax

+48 12 64 61 100
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AUGMENTED
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MACHINE LEARNING

DEEP LEARNING

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

O COMARCH
Comarch jest globalnym producentem i dostawcą rozwiązań informatycznych. Firma została założona w 1993 roku w Krakowie, a od 1999 roku
jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Prowadzi projekty dla czołowych marek z polski i świata w najważniejszych
sektorach gospodarki m.in.: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji
publicznej, przemyśle, ochronie zdrowia oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z usług Comarch skorzystało kilkadziesiąt tysięcy
światowych marek w ponad 60 krajach na 6 kontynentach m.in.: Heathrow Airport, BP, Carrefour, Heineken, Goodyear, Pepsi, Vodafone,
T-Mobile, Telefónica, E-Plus, KPN czy MTS, BNP Paribas Fortis, Alior Bank SA (Carlo Tassara Group), Allianz, Aviva, AXA, Banque Populaire des
Alpes, BRE Bank, BZ WBK (Grupa Santander), CitiFinancial (Citigroup), Delta Lloyd Life, Deutsche Bank PBC, ING Insurance.
Firma zajmuje wysokie pozycje w rankingach analityków IT m.in.: Gartnera, Truffle 100, TOP 200 „Computerworld”, IDC, Polskiej Akademii Nauk,
EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Corocznie Comarch inwestuje 15 proc. przychodów w projekty innowacyjne. W 2016 r. była to
kwota 169 mln zł. Obecnie zatrudnia ponad 5400 ekspertów w 90 biurach w 31 krajach na świecie.
Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39 a, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567.
Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.133.349,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. NIP: 677-00-65–406.
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