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1. Wprowadzenie 
 

1. W celu rozpoczęcia procesu kontroli i weryfikacji należy włączyć geoportalu http://sip.e-

swietokrzyskie.pl/  

 

 
Rysunek 1 

 

Po lewej stronie nagłówka znajduje się przycisk „Geoportal”, oznaczony numerem 1 

(Rysunek 1). Naciśnięcie tego przycisku spowoduje przeniesienie użytkownika do portalu 

mapowego - geoportalu (część zewnętrzna). 

Z prawej strony zlokalizowany został przycisk „Zaloguj się” numer 2 (Rysunek 1). Jego 

naciśnięcie spowoduje przeniesienie do systemu jednokrotnego logowania SSO, 

przedstawionego na Rysunku 3, umożliwiającego wprowadzenie danych logowania 

i autoryzację użytkownika w systemie SIPWŚ (patrz rozdział 2). 

 

http://sip.e-swietokrzyskie.pl/
http://sip.e-swietokrzyskie.pl/
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Schemat 1 – system jednokrotnego logowania SSO 

W głównej części portalu znajduje się menu z paskiem zakładek (numery 1,6,3,5 Rysunek 1) 

pozwalające na poruszanie się po witrynie. Liczba prezentowanych zakładek jest zależna od 

poziomu uprawnień użytkownika. Rysunek 1 przedstawia widok dostępny dla użytkownika 

niezalogowanego do systemu. 

 

Pod paskiem zakładek (numer 4, Rysunek 1) znajdują się przyciski w formie kafelków 

pozwalające na przejście do innych stron lub do portalu mapowego. Każdy kafelek zawiera 

tytuł, pozwalający zidentyfikować zawartość, do której będzie odnośnikiem oraz 

schematyczny rysunek symbolizujący kompozycję mapową. 

 

Zakładka „Mapy tematyczne” (numer 4, Rysunek 1) zawiera mapy wytworzone z 

wykorzystaniem danych pochodzących z modułów tematycznych (np. planowanie 

przestrzenne) oraz zaimportowane do systemu (np. mapy sozo-  i hydrologiczne). 

 

W zakładce „Informacje” numer 5 (Rysunek 1) prezentowane są dane kontaktowe, regulamin 

systemu i inne informacje związane ze stroną, a także „Wytyczne Techniczne dotyczące zasad 

zapisu informatycznego nowo opracowywanych dokumentów planistycznych województwa 

świętokrzyskiego”. 

 

Po lewej stronie nagłówka znajduje się przycisk „Portale SIPWŚ”, oznaczony numerem 6 

(Rysunek 1). Naciśnięcie tego przycisku spowoduje przeniesienie użytkownika do 

powiatowych (13) portali mapowych (część zewnętrzna). 
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Rysunek 2 

 

Naciśnięcie kafelka nr A (Rysunek 2) spowoduje przeniesienie użytkownika do 

odpowiedniego powiatu - portalu mapowego (część zewnętrzna). Ekran panelu startowego 

portalu powiatowego ma analogiczną budowę do ekranu startowego portalu wojewódzkiego. 

 

Widoczność kafelków jest zależna od poziomu uprawnień użytkownika. Użytkownicy 

niezalogowani w systemie będą mieli dostęp do wybranych, podstawowych map i informacji. 

 

 
Rysunek 3 
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Po zalogowaniu do SIPWŚ zmienia się wygląd strony: 

 
Rysunek 4 
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2. Przechodzimy do mapy tematycznej - kompozycji „Planowanie przestrzenne” w 

geoportalu wojewódzkim. W tej kompozycji mapowej prezentowana jest treść dotycząca 

rejestru MPZP i SUiKZP wraz ze statusem (aktualny / w trakcie opracowania). Rejestry 

zawierają informację o zasięgu dokumentu planistycznego wraz z podstawową informacją 

charakteryzującą dany dokument np. nazwa planu, numer uchwały. 

 
Rysunek 5 

 

 

 

Rysunek 6 

Przy zmianie skali pojawia się domyślnie informacja o numerze uchwały. Dodatkowo 

możemy pobrać szerszą informację o danym obiekcie wykorzystując funkcje   - 

właściwości obiektu (Rysunek 7). 
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Rysunek 7 

 

UWAGA: na tym etapie możemy zweryfikować aktualność i poprawność prezentowanych 

danych. W przypadku zauważenia błędu pracownicy gminy posiadający odpowiednie 

uprawnienia nadane przez administratora w gminie są zobowiązani do poprawy i aktualizacji 

danych. 

Aktualizację należy wykonać zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 2. 

Obowiązek aktualizacji wynika z podpisanego Porozumienia o współdziałaniu w zakresie 

tworzenia, utrzymywania, eksploatacji i rozwijania Regionalnej Infrastruktury Informacji 

Przestrzennej pn. System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 

zawartego w dniu 29 lipca 2015 r. (http://sip-rejestr.e-

swietokrzyskie.pl/dokumenty/dopobrania/porozumienie.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sip-rejestr.e-swietokrzyskie.pl/dokumenty/dopobrania/porozumienie.pdf
http://sip-rejestr.e-swietokrzyskie.pl/dokumenty/dopobrania/porozumienie.pdf
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2. Proces kontroli i weryfikacji bazy danych dokumentów 

planistycznych zagospodarowania przestrzennego 
 

 

3. Przechodzimy do mapy tematycznej „Planowanie przestrzenne” w geoportalu 

powiatowym (Rysunek 9, krok 1) poprzez wpisanie adres http://sip.e-swietokrzyskie.pl/ i 

klikamy kafel „Portale SIPWŚ” (Rysunek 8, krok 1), wybieramy właściwy powiat dla 

danej gminy i klikamy na kompozycję mapową „Planowanie przestrzenne” (Rysunek 9, 

krok 1). 

 
Rysunek 8 

 

 
Rysunek 9 

Następnie wybieramy kafel z nazwą właściwej gminy. 

http://sip.e-swietokrzyskie.pl/
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Rysunek 10 

 

 
Rysunek 11 

 

Wybrana kompozycja mapowa zawiera informacje o: 

1) Rejestrze MPZP i SUiKZP, 

2) Cyfrowej (wektorowej) wersji MPZP i SUiKZP, 

3) Cyfrowej (rastrowej – skany oryginalnych map wraz z nadanymi współrzędnymi) wersji 

MPZP i SUiKZP. 

Wraz ze zmianą skali mapy (Rysunek 12, krok 2 ) będzie zmieniała się wyświetlana treść 

w oknie zawartości mapy. 
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Rysunek 12 

Zaznaczając checkbox  (Rysunek 12, krok 2) możemy wyłączyć lub włączyć 

treść wyświetlanej warstwy. 

UWAGA: zbliż się do skali 1:5 000, włącz działki i odznacz rejestry.  Dodatkowo pobierz szerszą 

informację o danym obiekcie wykorzystując funkcje . Warstwa z działkami jest importowana 

z zasobów powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

 

Rysunek 13 
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Rysunek 14 
 

4. Weryfikacja poprawności cyfryzacji MPZP i SUiKZP może odbywać się w kompozycji mapowej 

„Planowanie przestrzenne” właściwej dla danej gminy. 

Należy ustawić warstwy zgodnie z poniższym przykładem. Pamiętaj aby zmienić przezroczystość 

dla warstwy wektorowej zgodnie z instrukcją poniżej.  

KROK 1 - wybór mapy tematycznej Planowanie przestrzenne we właściwym portalu powiatowy. 

 
Rysunek 15 

 

KROK 2 - wybór odpowiedniej gminy. 

 
Rysunek 16 

 



Planistyka_skrypt_v04 etap 1             12 z 26 

 
 

KROK 3 - wyświetlenie domyślnej konfiguracji prezentowanych danych. 

 

 
Rysunek 17 

 

 

KROK 4 

Należy zbliżyć się do obszaru planu / studium, który zamierzamy analizować. Należy wyłączyć 

warstwę z Rejestrem MPZP oraz Rejestrem SUiKZP i włączyć warstwy: MPZP Gmina – rastry  

i MPZP Gmina, zgodnie z poniższym przykładem. Pomocniczo możemy włączyć warstwę opisaną 

jako „Działki”. 

 

 
Rysunek 18 

Należy porównać podkład mapy rastrowej (oryginalna map) z danymi wektorowymi. Taka analiza 

umożliwi wskazanie rozbieżności związanych z błędnym przyporządkowaniem funkcji przeznaczenia 

terenu w danych wektorowych np. czy zasięg funkcji w oryginalnej mapie jest taki sam oraz czy 

przypisana funkcja odpowiada oryginalnemu dokumentowi. W przypadku zauważenia rozbieżności 

należy wykonać zrzut ekranowy i opisać zauważony błąd. 

Wskazane jest, aby analizować rastry podłączając je pojedynczo, ponieważ mogą one się częściowo 

przykrywać. 
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3. Moduł prowadzenia rejestru miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (mpzp) i studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy (suikzp). 
 

 

Instrukcja dostępna jest również w panelu edukacyjnym SIPWŚ.  

Strona główna / Moduły tematyczne / Moduł prowadzenia rejestru mpzp oraz wydawania wypisu 

i wyrysu z mpzp / Przewodnik do modułu / Opis modułu / Rejestr planów 

http://edu.e-swietokrzyskie.pl/Modu%C5%82y-tematyczne/Modu%C5%82-prowadzenia-rejestru-

mpzp-oraz-wydawania-wypisu-i-wyrysu-z-mpzp/Przewodnik-do-modu%C5%82u/Opis-

modu%C5%82u/Rejestr-plan%C3%B3w 

 

Na stronie głównej SIPWŚ należy wybrać portal powiatowy, odpowiednio do położenia gminy. 

 
 

Rysunek 19 
 

http://edu.e-swietokrzyskie.pl/
http://edu.e-swietokrzyskie.pl/Modu%C5%82y-tematyczne
http://edu.e-swietokrzyskie.pl/Modu%C5%82y-tematyczne/Modu%C5%82-mpzp
http://edu.e-swietokrzyskie.pl/Modu%C5%82y-tematyczne/Modu%C5%82-mpzp
http://edu.e-swietokrzyskie.pl/Modu%C5%82y-tematyczne/Modu%C5%82-prowadzenia-rejestru-mpzp-oraz-wydawania-wypisu-i-wyrysu-z-mpzp/Przewodnik-do-modu%C5%82u/Opis-modu%C5%82u
http://edu.e-swietokrzyskie.pl/Modu%C5%82y-tematyczne/Modu%C5%82-prowadzenia-rejestru-mpzp-oraz-wydawania-wypisu-i-wyrysu-z-mpzp/Przewodnik-do-modu%C5%82u/Opis-modu%C5%82u
http://edu.e-swietokrzyskie.pl/Modu%C5%82y-tematyczne/Modu%C5%82-prowadzenia-rejestru-mpzp-oraz-wydawania-wypisu-i-wyrysu-z-mpzp/Przewodnik-do-modu%C5%82u/Opis-modu%C5%82u/Rejestr-plan%C3%B3w
http://edu.e-swietokrzyskie.pl/Modu%C5%82y-tematyczne/Modu%C5%82-prowadzenia-rejestru-mpzp-oraz-wydawania-wypisu-i-wyrysu-z-mpzp/Przewodnik-do-modu%C5%82u/Opis-modu%C5%82u/Rejestr-plan%C3%B3w
http://edu.e-swietokrzyskie.pl/Modu%C5%82y-tematyczne/Modu%C5%82-prowadzenia-rejestru-mpzp-oraz-wydawania-wypisu-i-wyrysu-z-mpzp/Przewodnik-do-modu%C5%82u/Opis-modu%C5%82u/Rejestr-plan%C3%B3w
http://edu.e-swietokrzyskie.pl/Modu%C5%82y-tematyczne/Modu%C5%82-prowadzenia-rejestru-mpzp-oraz-wydawania-wypisu-i-wyrysu-z-mpzp/Przewodnik-do-modu%C5%82u/Opis-modu%C5%82u/Rejestr-plan%C3%B3w
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Rysunek 20 

 

 
Rysunek 21 
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Rysunek 22 

 

Po zalogowaniu do SIPWŚ należy wybrać zakładkę „Moduły tematyczne”. 

 
Rysunek 23 
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Należy wybrać kafel Modułu tematycznego „Planowanie przestrzenne”, a następnie w Module 

publikowania mpzp i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego kafel 

„Rejestr planów”.  

Dostępny dla użytkownika widok kafli może być różny – zależnie od przydzielonych uprawnień  

do pracy w różnych modułach tematycznych. 

 
Rysunek 24 
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Użytkownik zostanie przeniesiony do systemu Spektrum. W menu aplikacji należy wybrać 

„Planowanie przestrzenne”. 

 

Rysunek 24 
 

Po kliknięciu pola „Planowanie przestrzenne” należy wybrać „Rejestr planów i studiów”. 

 

Rysunek 25 
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Nowy obiekt wpisujemy do rejestru poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj”. 

 
Rysunek 26 

 

 

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie zakładek opisujących obiekt: 

 

Rysunek 27 
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Rysunek 28 
 

 

Rysunek 29 
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Rysunek 30 
 

 

Rysunek 31 
 



Planistyka_skrypt_v04 etap 1             21 z 26 

 
 

Należy wybrać lokalizację przestrzenną na podstawie jednostki ewidencyjnej i zatwierdzić. 

 

Rysunek 32 
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Po kliknięciu klawisza „Wybierz jednostkę ewidencyjną” uzyskujemy możliwość podczytania  danych 

ze słownika – pojawia się nowe okno zawierające wszystkie jednostki ewidencyjne z terenu 

województwa. 

 

Rysunek 33 
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Rysunek 34 
 

Po wybraniu odpowiedniej jednostki, wymagane dane zostaną podczytane w polach dotyczących 

lokalizacji przestrzennej. Wybór należy zatwierdzić klikając klawisz „Zastosuj” znajdujący 

 się w lewym górnym rogu strony (ikona z niebieską dyskietką). 

 

Rysunek 35 
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4. DODATEK A: adresy geportali 
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5. DODATEK B: Wytyczne techniczne dotyczące zasad zapisu 

informatycznego nowo opracowywanych dokumentów 

planistycznych województwa świętokrzyskiego dostępnymi pod 

adresem http://sip-rejestr.e-swietokrzyskie.pl” 

 
 

http://sip-rejestr.e-swietokrzyskie.pl/

