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Łódź, dnia 4.05.2022 r.
OFERTA
NA TWORZENIE I PUBLIKACJĘ DANYCH PRZESTRZENNYCH PO ZMIANIE
PRZEPISÓW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Aplikacja internetowa MapMaker.online, która pozwala na świadczenie usług danych
przestrzennych oraz samodzielne utworzenie załącznika do uchwały. Intuicyjna w
użytkowaniu dla mieszkańców czy też potencjalnych inwestorów. Dodatkowo, gmina lub
miasto otrzyma dedykowanego opiekuna (specjalistę GIS), który będzie dostępny dla
Państwa w celu pomocy w kwestiach geoinformacyjnych.
Aplikacja pozwala wprowadzić dane wymagane przez ustawę o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeniem EMUiA, gdzie będą one
udostępniane zgodnie z przepisami wraz ze świadczeniem usług wyszukiwania (CSW),
przeglądania (WMS) i pobierania (WFS), o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1-3 ustawy
z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
Aplikacja MapMaker.online, umożliwia:
● wypełnienie zadań wynikających ze zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz rozporządzenia EMUiA,
● wypis z MPZP i SUiKZP do skonfigurowania przez pracownika gminy z możliwością
bezpłatnego wygenerowania przez petenta/urzędnika,
● prowadzenie konsultacji społecznych online w procedurze sporządzania dokumentów
planistycznych,
● Użytkownikowi aplikacji samodzielne: tworzenie, uzupełnianie, edytowanie,
publikowanie oraz przechowywanie dowolnych danych przestrzennych
w geoprzestrzennej bazie online,
● świadczenie wymaganych przez Ustawę o infrastrukturze informacji przestrzennej
usług danych przestrzennych (WMS, WFS, CSW),
● prezentowanie danych przestrzennych w postaci dowolnej ilości tematycznych
systemów informacji przestrzennej,
● przeprowadzanie analiz przestrzennych na bazie posiadanych i importowanych z innych
serwisów danych i usług.

Do wyboru proponujemy jeden z dwóch wariantów abonamentu:
Abonament miesięczny: 199 zł netto (tj. 244,77 zł brutto) / miesiąc;
Abonament roczny: 1990 zł netto (tj. 2447,70 zł brutto) / rok.

Aplikacja pozwala na wprowadzenie danych przez pracowników gminy, zewnętrznych
usługodawców lub zespół MapMaker.online według poniższego cennika:
● aktualizacja uchwały końcowej MPZP / SUiKZP: 100 zł brutto;
● aktualizacja uchwały o przystąpieniu do sporządzania /zmiany mpzp / SUiKZP: 100
zł brutto;
● opracowanie GML dla uchwały o przystąpieniu do MPZP/ SUiKZP: 100 zł brutto;
● opracowanie GML dla uchwały końcowej MPZP / SUiKZP: 100 zł brutto;
● publikacja wyłożenia projektu MPZP/SUiKZP wraz z możliwością składania uwag
do projektu: 200 zł brutto;
● przeniesienie danych z obecnego SIP na serwery MapMaker.online: 200 zł brutto.
W razie potrzebny wyjaśnienia lub przeszkolenia z działania programu, każdego dnia od 8.00
prowadzimy konsultacje online na które Państwa serdecznie zapraszamy. Aby dołączyć na
spotkanie należy wejść na stronę Google Meet oraz wpisać następujący kod spotkania:
wqb-kfga-msg.

Z poważaniem
Krzysztof Formela
Prezes Zarządu

