PLANOWANIE PRZESTRZENNE
COMARCH ERGO
Rejestr planów przestrzennych, wypisy i wyrysy,
decyzje lokalizacyjne, geoportale

REJESTR PLANÓW PRZESTRZENNYCH
Uchwały w XML jako podstawa rejestracji ustaleń planistycznych
Comarch ERGO zapewnia prowadzenie rejestru planów przestrzennych na podstawie dokumentów uchwał
importowanych do systemu w postaci plików XML umieszczanych w Dzienniku Urzędowym oraz ich
załączników graficznych. Tereny planistyczne oraz inne obiekty na mapie niosące ustalenia planistyczne są
powiązanie bezpośrednio z fragmentami uchwał. Dzięki temu mechanizmowi Comarch ERGO wspomaga
szybkie pozyskiwanie informacji o zapisanych w uchwale ustaleniach dla danego obszaru oraz automatyzuje
wydawanie zaświadczeń i wypisów.

Przeglądarka uchwał XML
Comarch ERGO posiada wbudowaną przeglądarkę dokumentów XML, która pozwala na wyszukiwanie
dowolnych fraz i wskazanie ich w dokumencie. Narzędzia w przeglądarce dają możliwość bezpośredniego
przejścia z poziomu widoku dokumentu uchwały do mapy.

Wsparcie digitalizacji planów przestrzennych
Nasze rozwiązanie dostarcza specjalistycznych narzędzi dostępnych z poziomu przeglądarki internetowej,
które pozwalają na digitalizację planów miejscowych. Comarch ERGO umożliwia stworzenie poprawnej
topologicznie warstwy planów, terenów oraz innych obiektów niosących ustalenia planistyczne.
System pozwala na automatyczne odniesienie granic terenów do granic działek ewidencyjnych, zapewniając
kontrolę ich spójności. Posiada również wbudowane raporty umożliwiające rozliczenie działek ewidencyjnych
w granicach planów i ich terenach oraz terenów w obrębie danego planu wraz ze wskazaniem miejsc ich
ewentualnych niezgodności przestrzennych.
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Zmiany w planach miejscowych
Comarch ERGO usprawnia proces rejestracji zmian w planach miejscowych tworząc jednolitą bazę danych
ustaleń planistycznych, mającą odniesienie w czasie. System wspiera proces rejestracji zmian w części
graficznej i opisowej planu miejscowego, zapewniając pełną rozliczalność i kontrolę procesu. Comarch ERGO
dostarcza zaawansowanych narzędzi umożliwiających uzgadnianie granic planów i terenów w sytuacji, gdy
poszczególne plany i ich zmiany na siebie nachodzą.

Rejestracja załączników kartograficznych uchwał
Nasze rozwiązanie posiada funkcjonalności służące do przetwarzania załączników kartograficznych uchwał.
Pozwalają one na wykonanie szeregu operacji gwarantujących kontrolę użytkownika nad procesami importu,
wpasowania do układu, maskowania, wyodrębniania legendy na potrzeby wyrysów, zapisania parametrów
transformacji rastra czy pobrania jego ostatecznej wersji. Technologia kafelkowania obrazów (ang. tiled
maps) w przeglądarce internetowej umożliwia użytkownikowi ich komfortowe wyświetlanie bez względu na
pierwotny rozmiar.

Przeglądanie rejestru ustaleń planistycznych
System zapewnia przeglądanie na mapie i w raportach wszystkich elementów rejestru: uchwał, uchwał
zmieniających, terenów, linii zabudowy, pozostałych obiektów niosących ustalenia oraz załączników
kartograficznych. Są prezentowane na mapie w sposób ciągły i jednorodny dla danego momentu w czasie.
Jednocześnie system integruje rejestr z innymi warstwami i rejestrami systemie Comarch ERGO, w tym
ewidencji gruntów i budynków.

Zaawansowane funkcje analityczne
Comarch ERGO pozwala na wyszukiwanie ustaleń planistycznych według przeznaczenia terenu, funkcji
głównych i uzupełniających, które są zgodne z treścią uchwały oraz z oznaczeniem terenów według norm
przedmiotowego rozporządzenia. Użytkownicy systemu mogą sporządzić interaktywne raporty o dowolnym
przekroju tematów i zakresie atrybutów zgromadzonych w bazie. Dzięki temu mają szybki dostęp do
graficznej infomacji o powierzchni terenów w poszczególnych typach przeznaczenia.
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WYPISY
Elektroniczna dokumentacja
nn

System wspomaga wydawanie wypisów,
wyrysów, zaświadczeń i informacji dzięki
odniesieniu przestrzennym i czasowym bazy
ustaleń planistycznych opierającej się na
dokumentach w formacie XML.

nn

System
obsługuje
kompleksowo
proces
wydawania
dokumentów
od
momentu
przyjęcia wniosku, poprzez wspomaganą
szablonami redakcję aż do końcowego wydruku.

Kompozytor wypisów
nn

System dostarcza specjalistycznych narzędzi,
które
zapewniają
sprawne
wydawanie
dokumentów planistycznych dla wskazanych
we wniosku działek ewidencyjnych.

nn

Nasze rozwiązanie informuje użytkownika
o powierzchniach terenów znajdujących się
w działkach. Pozwala świadomie wybrać
ustalenia planistyczne dotyczące terenów
przeznaczonych do wypisu.

nn

Zgodnie ze zdefiniowanym wcześniej szablonem, Comarch ERGO sugeruje użytkownikom, jakie części
dokumentu uchwały mają być umieszczone na wypisie np. tytuł, podstawa prawna, ustalenia ogólne,
szczegółowe, czy końcowe. W razie konieczności użytkownik może dodać lub usunąć z dokumentu
dowolny fragment uchwały.

WYRYSY
e-Usługi zintegrowane z e-PUAP
nn

Comarch ERGO zapewnia obsługę e-usługi IV poziomu. Polega to na złożeniu drogą elektroniczną
wniosku o wypis i wyrys z rejestru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wydaniu tych dokumentów w postaci
cyfrowej.

nn

Usługa realizowana jest w oparciu o wzór wniosku zgodny z e-PUAP oraz mechanizmy poświadczania
tożsamości dostarczane przez Profil Zaufany.
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Generowanie dokumentów
nn

Comarch ERGO pozwala na automatyczne generowanie wyrysów zgodnie z przyjętym szablonem.
W przypadku, gdy działka nie mieści się na wybranym przez użytkownika arkuszu algorytm samodzielnie
przygotowuje skorowidz wydruku dla wielu arkuszy w zależności od skali uchwalonego planu miejscowego
oraz wielkości arkusza wydruku.

nn

Generowanie wydruków może odbywać się w jednej sesji dla wielu działek objętych różnymi planami
zagospodarowania oraz w różnej skali. Można także ustalić różne wielkości arkuszy.

DECYZJE LOKALIZACYJNE
Comarch ERGO pozwala prowadzić rejestr decyzji lokalizacyjnych, w tym lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz warunków zabudowy.

System umożliwia generowanie raportów z rejestru decyzji lokalizacyjnych oraz rejestru
warunków zabudowy.

Rozwiązanie zapewnia ścisłą integrację w zakresie odniesienia przestrzennego decyzji do
działek ewidencyjnych oraz numerów porządkowych budynków.

Comarch ERGO zapewnia integrację rejestru decyzji lokalizacyjnych z rejestrem pozwoleń na
budowę.

Załączniki graficzne decyzji lokalizacyjnych mające odniesienie przestrzenne mogą być
automatycznie lokalizowane na mapie.
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GEOPORTAL WEWNĘTRZNY
nn

Geoportal wewnętrzny integruje dane z zakresu planowania przestrzennego. W zależności od posiadanych
uprawnień pozwala wyświetlać, wprowadzać i modyfikować dane poszczególnych rejestrów.

nn

System daje możliwość przeglądania zintegrowanej kompozycji mapowej planów miejscowych, decyzji
lokalizacyjnych oraz rejestrów budowlanych.

GEOPORTAL PUBLICZNY
nn

Geoportal Publiczny systemu Comarch ERGO udostępnia aktualne informacje o możliwej formie
zagospodarowania, pochodzące z prowadzonego na bieżąco rejestru miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

nn

Starannie zaprojekowana szata graficzna ułatwia
pobieranie dokumentów uchwał i załączników.
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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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