
 

 

 

 

 

 

 

XML – format zapisu danych w postaci tekstu, co umożliwia 
swobodną wymianę dokumentów między różnymi systemami. 
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METADANE – to katalog, w którym publikowane są metadane 
geoinformacyjne. Metadane, zwane inaczej „dane o  danych”, 
prezentują zasoby informacyjne zgromadzone w MSIP. 

Użytkownik może wyszukiwać metadane o warstwach, kategoriach czy 
usługach przestrzennych. Wyszukiwanie może być realizowane na 
podstawie słów kluczowych, nazwy czy lokalizacji interesujących 
obiektów. Prezentacja znalezionych obiektów obejmuje dokumenty 
metadanych, zakres przestrzenny, wizualizację zasobu przestrzennego. 

Użytkownik może pobrać plik XML z dokumentem metadanych. 
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PORTALE – to, bezpośrednio nie wchodzące w skład MSIP, 

jednostkowe serwisy internetowe umożliwiające dostęp do usług i danych 

związanych z miastem Gliwice. Za poprawność funkcjonowania serwisów 

oraz aktualność i jakość danych odpowiedzialne są podmioty realizujące 

poszczególne portale. Dostępne są tu m.in. serwisy: segregacji odpadów, 

stref płatnego parkowania, ograniczenia niskiej emisji, rezerwacji 

obiektów sportowych, obsługi klientów Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego, wyszukiwarki filii bibliotek.

MAPY I ANALIZY – moduł zawierający możliwe do pobrania 

statyczne opracowania, mapy, analizy np.: mapa miasta Gliwice 

z podziałem na osiedla, mapa gliwickiego odcinka Drogowej Trasy 

Średnicowej, mapa otwartych punktów dostępu do internetu.

WARSTWA – forma prezentacji obiektów przestrzennych na mapie 

cyfrowej. Obiekty na warstwie przedstawione są za pomocą znaków 

graficznych udostępnionych w LEGENDZIE. Warstwy budują strukturę 

mapy cyfrowej (GEOPORTALE).

PROFIL – tematyczny zestaw warstw przeznaczony dla wybranej grupy 

odbiorców (np. profil inwestora, wyborczy). Tworzą go warstwy 

podstawowe (podkładowe) występujące we wszystkich profilach 

(np. ulice, działki, punkty adresowe, ortofotomapa) oraz warstwy 

charakterystyczne dla danego profilu.

ORTOFOTOMAPA – przetworzone zdjęcie satelitarne lub lotnicze 

terenu, wykonane w jednolitej skali, bez zniekształceń, zlokalizowane 

przestrzennie. Ortofotomapa prezentuje w najbardziej rzeczywisty 

sposób stan pokrycia i zagospodarowania terenu.



 

 

  

GEOPORTAL INWESTORA – serwis mapowy prezentujący 
specjalistyczną informację przestrzenną z zakresu m.in. geodezji, 
gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego. 
Przeznaczony jest dla specjalistów branżowych oraz osób i podmiotów 
zainteresowanych inwestowaniem lub prowadzeniem działalności 
gospodarczej na terenie Gliwic. Geoportal zawiera takie warstwy jak 
np.: uzbrojenie terenu, struktura własności działek, miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. 

GEOPORTAL MIESZKAŃCA – główny serwis mapowy, miejsce 
publikacji podstawowych informacji przestrzennych o mieście, 
skierowanych do mieszkańców, turystów. Obiekty pogrupowane zostały 
w kategoriach: instytucje, edukacja, komunikacja, kultura, pomoc 
społeczna, sport, turystyka, społeczeństwo, zdrowie.  

 GEOPORTAL WYBORCZY – portal dedykowany Gliwiczanom 
uprawnionym do głosowania w wyborach, referendach. W portalu 
publikowane są m.in. zasięgi okręgów i obwodów wyborczych, siedziby 
komisji wyborczych, wyniki głosowania w wyborach od roku 2010. 
Dostępne w panelu po prawej stronie narzędzie „sprawdź gdzie 
głosujesz” umożliwia wyszukanie komisji wyborczej po zadanym adresie. 

OFERTA NIERUCHOMOŚCI – oferta wystawionych 
na sprzedaż lub najem miejskich lokali mieszkalnych, lokali  
użytkowych, garaży oraz przeznaczonych do sprzedaży miejskich 
nieruchomości gruntowych.  

Oferta nieruchomości dostępna jest z dwóch poziomów: 

GEOPORTALE – to dedykowane różnym odbiorcom zbiory danych 
przestrzennych prezentowane na warstwach mapy. Każdy z geoportali 
składa się z tych samych warstw podkładowych: ulice, punkty adresowe, 
budynki, działki, granica miasta, ortofotomapa oraz wybranych warstw 
tematycznych, charakterystycznych dla danego profilu. Użytkownik ma 
możliwość podłączenia warstw z innych profili i stworzenia własnej 
kompozycji mapy.

Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP) – to obszerny 
zbiór danych przestrzennych dotyczących Gliwic, udostępniony za pomocą 
aplikacji internetowych. Dane pobierane są z hurtowni danych 
przestrzennych opartej na wybranych materiałach pochodzących 
z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz innych baz 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek organizacyjnych. 
W MSIP wyodrębnionych jest pięć modułów: Geoportale, Portale, Mapy 
i analizy, Oferta nieruchomości, Metadane.

MSIP – prowadzony jest przez Samodzielny Referat Miejskiego Systemu 
Informacji Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.

ze strony głównej MSIP, w postaci zaawansowanej wyszukiwarki, 
umożliwiającej wyszukiwanie według wybieranych kryteriów: 
lokalizacja obiektu (ulica), powierzchnia (dokładna lub przedział) 
oraz przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego w przypadku nieruchomości gruntowych

z poziomu GEOPORTALI, w postaci mapy prezentującej lokalizację 
wszystkich dostępnych w wyszukiwarce ofert miejskich 
nieruchomości. Każdy z obiektów geoportalu posiada rozbudowaną 
informację opisową wyświetlaną w postaci chmurki, z możliwością 
przełączenia się na pełną treść ogłoszenia.


