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GML dla aktów planowania
przestrzennego (APP)
publikacja aktów

wymagania dla poszczególnych
etapów procedury planistycznej
tworzenie GML
zarządzanie zbiorem

voxly.pl
wsparcie@voxly.pl

Dostarcza usługę

Wspiera rozwój konsultacji
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PRZESTRZENNYCH
dla Aktów Planowania Przestrzennego
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Podstawa prawna:
Art. 67a. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym t.j. Dz.U. 2021 poz. 741
"Organy właściwe do sporządzania projektów aktów, (...), tworzą oraz prowadzą, w tym aktualizują i udostępniają, zbiory danych przestrzennych..."

Voxly udostępnia usługodawca

Geofabryka Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Prosta 19/5. 87-100 Toruń, wsparcie@voxly.pl Więcej na voxly.pl
voxly-geofabryka-infography-02-20201030-1

Na czym polegają zmiany?
Organy właściwe do sporządzanie
aktów planowania przestrzennego (APP)

muszą tworzyć i udostępniać ich dane w jednolity sposób
za pomocą powszechnie dostępnych usług!

od 31.10.2020 r.

Co należy tworzyć i udostępniać?
Zbiór danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego nie jest tożsamy z
istniejącym do tej pory i zazwyczaj publikowanym na BIP rejestrem dokumentów planistycznych.
DANE
Przede wszystkim, standaryzacji uległ zestaw informacji opisowych o każdym akcie planowania
PRZESTRZENNE przestrzennego. Ponadto w ramach zbioru muszą być tworzone i udostępniane dane
AKTÓW
przestrzenne: granica w formacie wektorowym i część graﬁczna aktu z nadaną georeferencją.
Każdy akt musi być opisany metadanymi i opublikowamny w postaci pliku GML

Jak to działa na voxly.pl ?

Publikuj
w Voxly!

Przeglądaj,
pobieraj!

Konsultuj
rozwiązania!

Za pomocą Voxly Urząd
w przyjazny sposób udostępnia
zbiory danych przestrzennych
już na etapie przystąpienia
do projektu. Wraz z publikacją
aktu, Urząd udostępnia całą
historię procedury
i jej dokumentację.

Przyjazne Voxly pozwala
klientom Urzędu przeglądać
dokumenty na mapie. W razie
potrzeby pobierają uchwały,
załączniki kartograﬁczne
lub ich granice w wymaganych
formatach.

W Voxly dla każdego dokumentu
planistycznego Urząd może
przeprowadzić konsultacje
społeczne na etapie koncepcji
i wszystkich etapach procedury
planistycznej (od przystąpienia,
przez wyłożenie i dyskusję
publiczną on-line).

Kreator
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Tworzenie
danych
przestrzennych APP
Wykorzystaj jeden z gotowych
scenariuszy tworzenia GML
z pełnym wsparciem Voxly,
bez wprowadzania zbędnych
danych i wiedzy informatycznej

Zarządzanie
całym zbiorem APP
Wykorzystaj
zautomatyzowane
procesy generowania
kolejnych wersji danych
przestrzennych. Twórz
historię zbioru
wraz z postępem
procedury

Menadżer
zbioru

Kreator
GML

Zanim rozpocznie się życie APP w zbiorze, tworzy się inicjalną wersję
danych przestrzennych. Dla nowych aktów aktualnych, powstaje
zaraz po przystąpieniu. Dla aktów obowiązujących przed 31
października 2020 r., które obowiązują w części lub w całości do dziś,
jako pierwsze tworzy się dane o statusie "prawnie wiążący lub
realizowany". W tych i wielu innych sytuacjach, Kreator GML w Voxly
przynosi znaczne zautomatyzowanie pracy, przyjazny interfejs
i wyczerpujący system podpowiedzi.

GML APP
RYSUNEK

GML APP
wer. 1.

wer. 3.

GML APP

wer. 1.

GML APP

wer. 1.

wer. 2.

GML APP
wer. 1.

DOKUMENTY

wer. 1.

wer. 1.

APP

tworzenie nowego GML
(niezależnie od etapu
procedury)
walidacja dzięki gov.pl
eksport do pliku GML

zautomatyzowane włączanie
do zbioru
automatyczne generowanie
wersji dla kolejnych etapów
procedury
walidacja zbioru
eksport do pliku GML

ZBIÓR DANYCH
Zbiór zawiera dane przestrzenne dla wszystkich aktów planowania
danego typu np. planów. W toku procedur planistycznych
generowane są kolejne wersje GML. Dzięki Voxly, można je
generować automatycznie z minimalnym zaangażowaniem pracy.
Voxly dba, aby uwzględniały one specyﬁczne wymagania każdego z
etapów procedury, a wersje ze statusem "prawnie wiążący lub
realizowany" wpływały także na inne APP w zbiorze, ponieważ
wywołują konieczność powstawania kolejnych wersji dla zmienianych
lub zastępowanych aktów. Zarządzanie zbiorem uwzględniać musi
także uchylenia i unieważnienia, aż do momentu, w którym życie APP
w zbiorze się kończy.

Menadżer
zbioru
voxly.pl

Przystąpienie
O czym warto pamiętać, tworząc dane
dla APP na tym etapie, jeśli nie robisz
tego w Voxly :-)
do

30

na stworzenie danych przestrzennych

dni

Dane APP
status: w opracowaniu
obowiązuje od: nie może być określona
dokument przystępujący: musi zostać wskazany

Rysunek
Dokumenty
Uchwała o przystąpieniu

Nie załącza się

data wejścia w życie: musi zostać określona
Mogą zostać dodane inne dokumenty, które
są istotne z punktu widzenia decyzji podjętych
w procesie tworzenia aktu planowania
przestrzennego (np. ogłoszenie o przystąpieniu).

voxly.pl

Uchwalenie
O czym warto pamiętać, tworząc dane
dla APP, które stanowić będą załącznik
do uchwały i zostaną opublikowane
w dzienniku urzędowym, jeśli nie robisz
tego w Voxly :-)
na
sesję

eksport pliku i załączenie do projektu
Dane APP
status: w trakcie przyjmowania
obowiązuje od: nie może być określona
dokument uchwalający: nie może być wskazany
dokument bez roli: musi być wskazany projekt uchwały
rysunek: musi zostać wskazany
dokument przystępujący: może być wskazany

Dokumenty
Projekt uchwały Rady ... w sprawie
miejscowego...
data wejścia w życie: nie może być określona
Uchwała o przystąpieniu
data wejścia w życie: może zostać wskazana

Rysunek
format: tiff
georeferencja: tak
docięty do granic APP: tak
łącze: bezpośrednio do pliku
(nie strony WWW)

Mogą zostać dodane dokumenty
wytworzone w trakcie procedury
voxly.pl

Obowiązywanie
O czym warto pamiętać, tworząc
dane dla APP, po ogłoszeniu w dzienniku
urzędowym i wejściu w życie,
jeśli nie robisz tego w Voxly :-)
do

30
dni

na włączenie do zbioru danych od dnia
ogłoszenia w dzienniku urzędowym
Dane APP
status: prawnie wiążący lub realizowany
obowiązuje od: data musi być określona
dokument uchwalający: musi być wskazany
rysunek: musi zostać wskazany
dokument przystępujący: może być wskazany

Dokumenty
Uchwała nr (...) Rady (...) w sprawie
miejscowego...
data wejścia w życie: musi być określona

Rysunek
format: tiff
georeferencja: tak
docięty do granic APP: tak

Uchwała o przystąpieniu
data wejścia w życie: musi być wskazana
Mogą zostać dodane dokumenty
wytworzone w trakcie procedury

łącze: bezpośrednio do pliku
(nie strony WWW)
obowiązuje od: data musi być określona

voxly.pl

Etapy pracy
w Voxly
Twórz GML
Kreator GML

Zarządzaj zbiorem
Menadżer zbioru

Publikuj dane zbioru
Publiczny portal WWW z pełną historią aktu

Konsultuj społecznie
e-usługi konsultacji w procedurze planistycznej więcej na info.voxly.pl
voxly.pl

Włącz Voxly!
https://voxly.pl
wsparcie@voxly.pl
tel. 602 391 466 lub 668 185 939

Przygotowano na podstawie
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz.U. 2021 poz. 741)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie
zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
(Dz.U. 2020 poz. 1916)
Specyﬁkacja danych „Planowanie przestrzenne”, wersja, 0.7.0, 20-05-2021
https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/specyﬁkacja-danych

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

Voxly to usługa w chmurze.
Korzystamy z bezpiecznego
centrum przetwarzania danych,
zlokalizowanego na terenie Rzeczypospolitej.
Użytkownicy publiczni i administratorzy korzystają
z Voxly przez przeglądarkę. Aplikacja jest
dostosowana do obsługi na urządzeniach
mobilnych. Zasady korzystania z aplikacji opisane
są w regulaminie dostępnym na stronie aplikacji
voxly.pl

Dostępność

Dostosujemy formę zamówienia
i płatności do warunków Twojej
organizacji.

Zamówienie

Zobacz funkcjonalności Voxly na żywo
podczas 20 minutowej prezentacji!

Więcej o Voxly!
info.voxly.pl
info@voxly.pl
tel. 602 391 466
tel. 668 185 939
voxly-geofabryka-20211123-01

Rozwój i promocję Voxly wspierają
Fundusze Europejskie
Operatorem usługi jest Geofabryka Sp. z o.o.
Więcej w regulaminie na www.voxly.pl

Fundacja Stabilo (partner)

Geofabryka Sp. z o.o. (beneﬁcjent)

Realizują projekt:

„Voxly – rozbudowa i udostępnienie nowych e-usług
dla potrzeb konsultacji społecznych w zakresie
kształtowania przestrzeni”

doﬁnansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa
nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” - Działanie nr 2.4 „Tworzenie
usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje
sektora publicznego”
Cel projektu:

Umożliwienie kompleksowego przeprowadzenia konsultacji
społecznych w procesach kształtowania przestrzeni drogą
elektroniczną poprzez wdrożenie aplikacji świadczącej
e-usługi.

Całkowita wartość projektu:

1 765 429,53 zł

Kwota doﬁnansowania projektu z UE:

1 494 082,95 zł

www.mapadotacji.gov.pl

