
Maj¹c na uwadze bie¿¹ce potrzeby gmin oraz urzêdów, wynikaj¹ce bezpoœrednio z ww. ustawy 

wspieramy w uzupe³nianiu i cyfryzacji metadanych dla zbiorów i us³ug danych przestrzennych, tj. 

metadanych (zgodnych z INSPIRE) dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

oraz dla ich us³ug tj. wyszukiwania, przegl¹dania, pobierania, przekszta³cania i uruchamiania innych 

us³ug  danych  przestrzennych.

Oferujemy przetworzenie planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowañ 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, tekstów uchwa³ z postaci analogowej do postaci  

rastrowej,  wektorowej  zgodnie  z  dyrektyw¹  INSPIRE.

Przetworzone mapy i plany mo¿na opublikowaæ w Internecie, aby udostêpniæ mieszkañcom 

oraz  potencjalnym  inwestorom.
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Intergis PLANY to system zgodny z zapisami ustawy o infrastrukturze przestrzennej 

oraz dyrektyw¹ INSPIRE.

Uwaga: Zgodnie z ustaw¹ z dnia 4 marca 2010 r.  o infrastrukturze informacji przestrzennej 

(Dz. U. Nr 76, poz. 489) tworzenie, aktualizacja i udostêpnianie zbiorów metadanych 

infrastruktury, zwanych dalej „metadanymi”, jest zadaniem organów administracji.

Pe³ne  przetworzenie  czêœci  graficznej  planów  przek³ada  siê  na  nastêpuj¹ce  korzyœci: 

szybkie  pozyskiwanie  danych  pochodz¹cych  z  ewidencji,

procentowy  udzia³  jednostek  planistycznych  w  powierzchni  dzia³ki,

uproszczenie  i  przyspieszenie  dostêpu  do  informacji  planistycznych,

bezpoœrednie pozyskiwanie informacji o dzia³kach le¿¹cych w s¹siedztwie planowanych inwestycji,

pozyskiwanie  informacji  o  strukturze  w³asnoœci,

podgl¹d  treœci  uchwa³  planistycznych,

dostêp  do  Ÿród³owych  planów,

wybór  obiektów  poprzez  wskazanie  na  mapie  lub  wyszukanie  z  listy,

pomiary  odleg³oœci,

wydruki.
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PLANY

Wypis i wyrys w 5 minut



Opracowanie tekstów uchwa³ umo¿liwia tworzenie wypisu, który wraz z wykorzystaniem cyfrowych 

planów  zagospodarowania  przestrzennego  pozwoli  na: 

prost¹  i  intuicyjn¹  obs³ugê  przez  u¿ytkownika,

automatyczne wykonywanie wyrysów i wypisów z miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego  miasta  i  gminy,

wyszukiwanie  dzia³ek  na  podstawie  numeru  lub  poprzez  wskazanie  dzia³ki  na  mapie,

wyszukiwanie  s¹siednich  dzia³ek,

elektroniczny rejestr z³o¿onych wniosków i wydanych wypisów oraz wyrysów z miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego,

wydruk  wypisu  i  wyrysu  w  ustalonej  skali.
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Projekt Intergis® jest wspólnym przedsiêwziêciem firm
Aplikom sp. z o.o. i CADExpert sp. z o.o., którego celem 
jest dostarczenie optymalnych rozwi¹zañ informatycznych 
usprawniaj¹cych zarz¹dzanie infrastruktur¹ i przestrzeni¹.

www.intergis.pl/plany

www.intergis.pl

kontakt@intergis.pl
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