
ZARZĄDZANIE MIASTEM
OPARTE NA 

DANYCH PRZESTRZENNYCH

Urząd Miasta Kielce
Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania 
Zrównoważonym Rozwojem
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Problem

Wydziały UM i Jednostki Miasta
działają jak odrębne byty i nie
współdziałają ze sobą.

Cel

Zbudowanie spójnej bazy danych,
najlepiej w formie przestrzennej.

80% informacji wykorzystywanych
w gminie, to informacje przestrzenne.

WIELE DANYCH ŁĄCZY JEDNA WSPÓLNA PRZESTRZEŃ
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MIEJSKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W KIELCACH

126 678   

spraw 

prowadzonych 

w systemie

682 (ISDP) 

501 (SOWA)

użytkowników UM

oraz jednostek 

organizacyjnych

Obecnie system integruje dane z różnorodnej infrastruktury IT miasta

150

wspieranych 

procedur 

administracyjnych
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Multimedia

Rysunki/wykresy
Mapy

Dane opisowe

Bazy danych 
modułów 

OTAGO

Tradycyjne 
bazy danych

Dokumenty

Zdjęcia lotnicze i obrazy 
satelitarne

GPS
LIDAR, CADEZD 

ZASOBY MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
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Planowanie przestrzenne

Zarządzanie kryzysowe

Nieruchomości

Geodezja

Ochrona środowiska

Proces 
inwestycyjny

KLUCZOWE OBSZARY 
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Internetowy Serwer Danych Przestrzennych (ISDP) - to system
informatyczny i baza danych przestrzennych, umożliwiająca
gromadzenie, aktualizację i udostępnianie interaktywnych map
i zestawień w środowisku przeglądarki www.

ISDP TO NIE TYLKO MAPA
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Miejski System 

Informacji Przestrzennej 

to wzajemnie współpracujące ze 

sobą aplikacje sieciowe

ISDP i SOWA

SOWA (System Obsługi Wniosków
Administracyjnych) jest systemem służącym do
usprawniania procesu przepływu dokumentów
oraz wymiany informacji.

Posiada elementy obiegu dokumentów, ale
dzięki powiązaniu spraw z geometrią
obiektów (np. działek), pozwala na
automatyczną wizualizację toczących się
postępowań bezpośrednio na mapie.

POŁĄCZENIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH Z MAPĄ
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Natychmiastowy dostęp do informacji o postępowaniach toczących się w innych wydziałach, które mogą mieć 
wpływ na rozstrzygnięcie prowadzonej sprawy.

Aplikacja pozwala na wykonywanie analiz przestrzennych oraz selekcji logicznej.

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE NA MAPIE
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Położenie działki na mapie – możliwość graficznej
weryfikacji działek podanych we wniosku.

Sprawdzenie czy teren przeznaczony 
pod inwestycję znajduje się 
na uchwalonym MPZP

Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości

Sprawdzenie dotychczasowych postępowań administracyjnych na działce

Połączenie z mapą oraz z ewidencją

gruntów i budynków, a także z ewidencją

ludności pozwala na szybką weryfikację
terenu inwestycji.

POŁĄCZENIE Z EWIDENCJĄ GRUNTÓW I MPZP
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Strony postępowania można
porównać z danymi z ewidencji
ludności oraz z EGiB, w celu
zweryfikowania poprawności
składanego wniosku oraz czy dana
osoba żyje.

Połączenie z ewidencją osób
zameldowanych w Kielcach, co
pozwala na poprawne ustalenie
stron postępowania.

POŁĄCZENIE Z EWIDENCJĄ LUDNOŚCI - SOWA
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POŁĄCZENIE Z EWIDENCJĄ LUDNOŚCI - ISDP
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Wizualizacja mapowa danych tabelarycznych 
zaczerpniętych z innych systemów pozwala np. 

przedstawić nieruchomości opodatkowane na terenie 
miasta. Dzięki temu łatwiej jest kontrolować, na których 

działkach zapłacony został podatek.

POŁĄCZENIE INFORMACJI Z RÓŻNYCH SYSTEMÓW 

PODATKI
* Bieżący monitoring niezapłaconych podatków
* Kontrola składanych deklaracji podatkowych
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POŁĄCZENIE INFORMACJI Z RÓŻNYCH SYSTEMÓW-REJESTR DZIERŻAW

Warstwa dzierżaw na ISDP

Powiązanie między różnymi bazami pozwoliło na  wyodrębnienie działek Gminy Kielce, dzięki którym można było w 
prosty sposób wskazać lokalizację zadań do budżetu obywatelskiego. Posłuży to również do weryfikacji wniosków.

Geoportal - Budżet obywatelski

Dzięki połączeniu systemów 

wykryto

NIERUCHOMOŚCI  BŁĘDNIE 
OPODATKOWANE 

Bieżąca 

KONTROLA NIELEGALNEGO 
KORZYSTANIA 

Z NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
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POŁĄCZENIE INFORMACJI Z RÓŻNYCH SYSTEMÓW – REJESTR

ŚRODKÓW TRWAŁYCH NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

Powiązanie bazy ewidencji gruntów i budynków pozwoliło na wygenerowania raportów przedstawiających stan mienia 
komunalnego, kontrolować poprawność prowadzenia bazy środków trwałych nieruchomości komunalnych poprzez 

generowanie wszystkich nieruchomości zbytych i nabytych Gminy Kielce, Skarbu Państwa i Miasta na prawach powiatu.

GEO-INFO 
Baza danych ewidencji gruntów 

i budynków

OTAGO 
Środki Trwałe

Raport 
(w formacie Excel)
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POŁĄCZENIE INFORMACJI Z RÓŻNYCH SYSTEMÓW

- REJESTR LOKALI KOMUNALNYCH

Poprzez włączenie do SOWA Wydziału Mieszkalnictwa i połączeniu rejestru lokali komunalnych z bazą
OTAGO oraz EGiB w prosty sposób uzyskujemy informacje o zgonie Najemców lokali lub posiadanych
przez nich nieruchomościach. Stanowi to podstawę wszczęcia postępowania w sprawie oddania lokalu
komunalnego.

Raport (w formacie Excel)

Bieżące monitorowanie 
ponad

4 000
lokali gminnych

ok. 250
przypadków
nieuprawnionego 
korzystania z lokali 

komunalnych
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ZAUTOMATYZOWANIE SPRAWOZDANIA DLA 
KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

Tylko dzięki połączonym danym  z różnych systemów w UM, ale w głównej mierze MSIP, zostały zakończone prace nad 
zautomatyzowaniem sprawozdania, które musi być przekazane do Wojewody

Brak konieczności zakupu 
dedykowanego 

oprogramowania to  

ok. 10 000 zł 
+ zaangażowanie pracy 

6
wydziałów w uzupełnianie 

danych
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ENERGIA W BUDYNKACH MIEJSKICH - IDEA KIELCE

Dzięki integracji z mapą : 
- widać braki pomiarów
- łatwo porównywać dane
- widać różnorodność obiektów
- prosty dostęp do wielu raportów
- widać tempo wprowadzania danych

Bieżące monitorowanie 
zużycia i kosztów 

mediów w miejskich 
budynkach 

użyteczności publicznej
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Inwestor, dzięki danym znajdującym się na Geoportalu Kielce może zebrać dokładne dane dotyczące danej działki pod kątem planowanej inwestycji tj. 

dane ewidencyjne, informacje o obowiązującym na tym terenie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wraz z jego szczegółowymi zapisami, 
istniejących sieciach uzbrojenia terenu.

Mieszkaniec ma tu dostęp do aktualnych danych przestrzennych miasta, także może składać wnioski do tworzonych miejscowych planów z poziomu 

mapy

GEOPORTAL KIELCE  – DANE DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH

GEOPRTAL Kielce 
umożliwia tworzenie, 

konfigurację i publikację 
serwisów mapowych. 
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NARZĘDZIE WSPÓŁPRACY W RAMACH 
KIELECKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

PORTAL ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH

Integruje dane z różnych systemów wpierając współpracę międzygminną w realizacji projektów ZIT

Pracuje NA BAZIE MIEJSKIEGO GEOPORTALU
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BUDŻET OBYWATELSKI
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zdjęcia ukośne

ortofotomapa

Fotoplany ukośne

LIDAR

Dane rastrowe i skaning laserowy retromapy.kielce.eu

CYFROWE MIASTO
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OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI z WDROŻENIA SYSTEMU

OSZCZĘDNOŚCI CZASU I PIENIĘDZY :

• USZCZELNIENIE SYSTEMU PODATKOWEGO

• NADZÓR NAD DZIERŻAWAMI NA DZIAŁKACH MIEJSKICH

• MIESZKALNICTWO - WERYFIKACJA PRAWA DO LOKALI 
SOCJALNYCH

• INTEGRACJA SYSTEMÓW WYKONYWANA 
WŁASNYMI ZASOBAMI LUDZKIMI – BEZ KORZYSTANIA 
Z ZEWNĘTRZNYCH FIRM INFORMATYCZNYCH

• ZMINIMALIZOWANIE RYZYKA POPEŁNIENIA BŁĘDÓW 
W PODEJMOWANIU DECYZJI , W SZCZEGÓLNOSCI
W PROCESIE INWESTYCYJNYM

• SKRÓCENIE CZASU DOSTĘPU DO DANYCH – W ISDP 
ORAZ  SOWIE, WCZEŚNIEJ ROZPROSZONE W RÓŻNYCH 
FORMACH W UM
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Sprawdzenie czy 
obowiązuje Miejscowy 
Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego

POZWOLENIE NA 
BUDOWĘ

Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego 

Decyzje środowiskowe             
( decyzja o 

środowiskowych 
uwarunkowaniach, zgoda 

na wycinkę drzew)

Pozyskanie 
informacji o 

terenie inwestycji

Decyzja o warunkach 
zabudowy/ decyzja o 

lokalizacji celu 
publicznego

Zaangażowane w PROCES jednostki:
• Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta
- Biuro Planowania Przestrzennego
- Referaty Lokalizacji Inwestycji
• Wydział Usług Komunalnych 

i Zarządzania Środowiskiem
• Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

i Geodezji
• Wydział Architektury i Budownictwa
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Sprawdzenie 
uwarunkowań prawnych 

(postepowania w 
sprawach zwrotu 

nieruchomości, umowy 
dzierżawy)

INWESTYCJA

PROCES INWESTYCYJNY
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ZESPÓŁ

Biuro powstało w 2015 r. 
Składa się ze specjalistów w swoich
dziedzinach z zakresu: geodezji,
planowania przestrzennego,
środowiska, architektury i informatyki,
pracujących wcześniej w innych
wydziałach Urzędu Miasta i znających
dobrze zagadnienia ze swoich
obszarów tematycznych.

To te same osoby, które od 2009 roku
od podstaw wdrażały system starając
się jak najlepiej wykorzystać swoją
wiedzę do usprawnienia pracy
wewnątrz urzędu i udostępnienia
informacji klientom zewnętrznym.

24



ŚWIATOWYM KONGRESIE SMART CITIES W BARCELONIE W
2012R. Kieleckie rozwiązania Smart City z zakresu
zarządzania informacją uznawane są jako dobra praktyka
(m.in. przez Bank Światowy) i były prezentowane m.in. na
konferencji Komisji Europejskiej dot. INSPIRE w Strasburgu,
Smart City Forum czy konferencji Państwo 2.0.

NAGRODY
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Dziękujemy za uwagę !

26


