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Struktura prezentacji 

1. Czym jest Ogólnodostępna Platforma Informacji „Tereny poprzemysłowe 

i zdegradowane”? 

2. Na czym polega specyfika Górnego Śląska jako regionu wysoko 

uprzemysłowionego? 

3. Jakie są podstawowe założenia OPI-TPP? 

4. Jak znaleźć system w Internecie? 

5. Jakie są podstawowe możliwości systemu? 

6. Na czym polega współpraca użytkowników z administratorami? 

7. Jak wprowadzić teren do bazy i jak go edytować? 

8. Jak wygenerować „Raport pełny” i wyszukiwanie z raportem? 

9. Jakie są kluczowe wyzwania stojące przed systemem? 



Ogólnodostępna Platforma Informacji 

„Tereny poprzemysłowe i zdegradowane” [1/3] 

 regionalna baza danych, zawierającą kompleksową informację  

o terenach poprzemysłowych oraz prowadzonej na nich działalności,  

w odniesieniu do elementów środowiska przyrodniczego, 

 system informatyczny integrujący różne obszary tematyczne  

i ograniczający zjawisko gromadzenia tych samych danych przez różne 

organy administracji i instytucje, 

 kompletne i zintegrowane narzędzie pozyskiwania, przetwarzania  

i udostępniania różnorodnych danych w postaci warstw informacji 

przestrzennej, 



Ogólnodostępna Platforma Informacji 

„Tereny poprzemysłowe i zdegradowane” [2/3] 

 system zapewniający komercjalizację wyników badań w zakresie 

rewitalizacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, 

 narzędzie służące intensyfikowaniu procesów rekonwersji terenów 

poprzemysłowych i zdegradowanych w regionie, 

 zasób wiedzy i informacji na potrzeby efektywnego planowania, 

gospodarowania i zarządzania przestrzenią, 

 źródło danych do opracowania i wdrażania technologii innowacyjnych 

rozwiązań w ochronie środowiska, 



Ogólnodostępna Platforma Informacji 

„Tereny poprzemysłowe i zdegradowane” [3/3] 

 rozwiązanie umożliwiające prowadzenie analiz scenariuszowych  

z wykorzystaniem zasobów istniejących baz danych, 

 dostęp do danych historycznych o terenach poprzemysłowych, 

 optymalne alokowanie środków budżetowych na rewitalizację, 

 spójna i zagregowana informacja o stanie środowiska. 



Specyfika Województwa Śląskiego 

 3,8% powierzchni kraju 

 12% mieszkańców Polski, czyli 4,6 mln. 

 ¾ populacji żyje w miastach 

 co trzecie miasto w Polsce leży na Śląsku 

Metropolia Silesia 

 centrum regionu stanowi Metropolia 

 14 miast 

 2 mln. mieszkańców 

 9% polskiego PKB 



Podstawowe założenia OPI-TPP 

 powszechny i darmowy dostęp dla użytkowników Internetu, 

 interfejs www bez konieczności instalowania czegokolwiek,  

 kompleksowość informacji o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych, 

 uzyskanie nowoczesnego narzędzia zarządzania środowiskiem, które 

umożliwi diagnozę stanu zagospodarowania przestrzennego z 

identyfikacją miejsc o zaburzonej równowadze ekologiczno-

ekonomicznej. 



System w Internecie 

opitpp.orsip.pl 



 

Personalizacja treści mapy 

poprzez wybór modułów i warstw 

Obsługa różnych 

układów współrzędnych 

Dostęp do danych aktualnych 

i historycznych o tpp 

Możliwość pobierania danych 

i przetwarzania przez użytkowników 

Narzędzia do analiz 

przestrzennych i scenariuszowych 

Generowanie raportów 

graficznych i opisowych 



 Użytkownik podstawowy, 

 Administrator danych, 

 Użytkownik zaawansowany z prawem do edycji, 

 Administrator systemu. 

Współpraca użytkowników systemu z administratorami 

w relacji gminy-województwo [1/5] 

 
Istotne role w Systemie OPI-TPP 



Współpraca użytkowników systemu z administratorami 

w relacji gminy-województwo [2/5] 

Użytkownik podstawowy 

Funkcjonalność: dostęp publiczny do określonych danych bez 

konieczności logowania, tj. wszystkie funkcje przeglądania, 

wyszukiwania, raportowania danych, wyliczanie odległości, pola 

powierzchni. 

 

Przykład: użytkownicy anonimowi, inwestorzy. 



Współpraca użytkowników systemu z administratorami 

w relacji gminy-województwo [3/5] 

Użytkownik zaawansowany z prawem do edycji 

Funkcjonalność: użytkownik zalogowany z dostępem do danych 

zastrzeżonych, z możliwością edycji oraz ich zapisu do bazy. 

 

Przykład: gminy, miasta. 



Współpraca użytkowników systemu z administratorami 

w relacji gminy-województwo [4/5] 

Administrator danych 

Funkcjonalność: pełni funkcję koordynatora, „nadzorcy” nad 

dostępnymi danymi, ma możliwość publikacji danych w serwisach, 

komponowania treści mapy, dodawania warstw tematycznych. 

 

Przykład: pracownik urzędu marszałkowskiego. 



Współpraca użytkowników systemu z administratorami 

w relacji gminy-województwo [5/5] 

Administrator systemu 

Funkcjonalność: pełni nadzór nad systemem, serwisami  

i ogólną funkcjonalnością, nie posiada uprawnień edycji danych, 

odpowiedzialny za treść strony, przydziela uprawnienia pozostałym 

użytkowników systemu. 

 

Przykład: pracownik ŚCSI. 



Wprowadzanie i edycja terenu 



Przykład „Raportu pełnego TPP” 



Przykład wyszukiwania z raportem [1/2] 



Przykład wyszukiwania z raportem [2/2] 



 ciągłe i bezpośrednie motywowanie użytkowników do aktualizowania 

danych o terenach w bazie, 

 wdrożenie procedur i zasad użytkowania systemu  

w jednostkach samorządu terytorialnego,  

 nadanie priorytetów terenom, poprzedzone oceną kosztów  

i korzyści  podejmowanych działań rewitalizacyjnych, 

 podnoszenie poziomu świadomości użytkowników systemu co do jego 

znaczenia i celowości, zarówno w szeroko pojętej rewitalizacji, jak i w 

procesach komercyjnych. 

Kluczowe wyzwania stojące przed systemem [1/3] 



Z racji faktu, iż istnieją możliwości wykorzystania danych z systemów 

informacji przestrzennej do wspomagania realizacji zadań w zakresie 

zagospodarowania terenami poprzemysłowymi, w tym procesu 

przekształcania terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, ważna jest 

rzetelność i aktualność danych zapisanych w systemie. 

Kluczowe wyzwania stojące przed systemem [2/3] 



Kluczowe wyzwania stojące przed systemem [3/3] 



Dziękuję za uwagę 
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