MSIP – ogólnie czym jest MSIP
2021-04-02

Miejski System Informacji Przestrzennej to projekt tworzony i rozwijany przez zespół
specjalistów pracujący w ramach wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa. Naszym głównym
zadaniem jest gromadzenie, przetwarzania i udostępnianie danych przestrzennych w celu
usprawnienia podejmowania decyzji i zarządzania Gminą Miejską Kraków oraz zapewnienie
dostępu do publicznych danych przestrzennych przez portal mapowy MSIP Obserwatorium.
Celem działania naszego geoportalu jest rzetelne informowanie o aktywnościach władz na rzecz
miasta i mieszkańców poprzez publikowanie danych udostępnianych i aktualizowanych przez
poszczególne Wydziały Urzędu Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne. Dzięki temu
mieszkańcy i inwestorzy mają dostęp do aktualnych informacji z rejestrów publicznych Online
przez całą dobę. Pełną listę udostępnianych przez nas danych można zobaczyć tutaj.
Portal składa się z szeregu kompozycji mapowych dedykowanych dla różnych użytkowników.
Głównymi odbiorcami naszego portalu są mieszkańcy Krakowa i lokalne organizacje społeczne
które korzystają z naszych danych przy planowaniu i zgłaszaniu projektów do Budżetu
Obywatelskiego. Zainteresowane osoby mogą w łatwy sposób zlokalizować działki publiczne
(gminne) i prywatne na warstwie mapowej obrazującej strukturę własności i użytkowania
gruntów. Natomiast organizacje pozarządowe i ekologiczne, mogą kontrolować planowane
kierunki rozwoju miasta i jego zabudowy. Portal udziela również wsparcia dla lokalnych
społeczności przy organizacji wyborów do Rad Dzielnic Krakowa poprzez prezentację okręgów i
komisji wyborczych. Równie ważną grupą użytkowników są geodeci, architekci i planiści, którzy
nasze dane wykorzystują w codziennej pracy oraz przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać swoje
inwestycje w naszym mieście.
Jednak nasz portal to nie tylko przeglądarka danych urzędowych, dedykowane narzędzia
umożliwiają na przykład dodawanie danych z innych źródeł, wykonanie własnego szkicu
uzupełnionego o krótki komentarz oraz przygotowanie i wydrukowanie własnej mapy.
W ramach rozbudowy naszego portalu dodaliśmy do niego nowe funkcje, między innymi
narzędzia do kontaktu z mieszkańcami tzw. Geoankiety. Dzięki temu użytkownicy mogą
aktywnie uczestniczyć w życiu miasta poprzez zgłaszanie swoich uwag np. w temacie walki ze
smogiem w Krakowie. W ostatnim roku w ramach współpracy ze środowiskami akademickimi
rozpoczęliśmy również publikowanie kompozycji mapowych, które powstały w ramach
projektów realizowanych przez studentów krakowskich uczelni.
Zapraszamy do zapoznania się z prezentają, w której przedstawiamy zbiory danych
publikowane w portalu MSIP Obserwatorium:

>>Wyświetl prezentację<<
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