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Przedmiotem projektu „System Informacji Przestrzennej powiatu opolskiego  

powSIP-opolski”  jest realizacja inwestycji z zakresu budowy infrastruktury niezbędnej do 

tworzenia systemów informacji przestrzennej na terenie powiatu opolskiego w województwie 

lubelskim. Beneficjentem projektu jest Powiat Opolski. 

 

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Oś 

Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne. 

 

Celem głównym projektu jest rozwój lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej  

w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim. Główny cel projektu ma być realizowany 

dzięki celom szczegółowym: 

1. Usprawnienie obsługi mieszkańców powiatu, podmiotów gospodarczych oraz 

instytucji z obszaru powiatu  

2. Zapewnienie stałego (on-line) dostępu do powiatowej bazy danych tj. EGiB i mapy 

zasadniczej, a tym samym podniesienie ich atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej. 

3. Podniesienie efektywności zarządzania wszelkimi zasobami zawierającymi 

komponent przestrzenny. 

4. Optymalizacja i wzrost efektywności procesów decyzyjnych wewnątrz Starostwa, 

które wymagają dostępu do zintegrowanych informacji o przestrzeni, a tym samym 

skróceniu czasu realizacji procedur z nimi związanych. 

 

Budowa Systemu Informacji Przestrzennej powiatu opolskiego umożliwi gromadzenie, 

aktualizację i udostępnianie obywatelom i instytucjom baz danych o regionie i zjawiskach  

w tym regionie zachodzących oraz analizowanie i monitorowanie tych zjawisk poprzez 

korzystanie z usług internetowych. Dane opisowe z różnych baz danych zostaną 

prezentowane na mapie cyfrowej. Mapy źródłowe pochodzić będą z zasobu Powiatowego 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Opolu 

Lubelskim. Do przeglądania map i danych opisowych, zarówno dla pracowników urzędów jak 
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i dla zewnętrznych użytkowników uruchomiony zostanie system mapowy w technologii 

WWW. 

Zbudowany system informacji przestrzennej ma być zdolny do współdziałania  

z regionalną infrastrukturą informacji przestrzennej dla województwa lubelskiego (RIIPWL). 

Jego zadaniem będzie wspieranie funkcji zarządzania starostwem i dostarczenie 

elektronicznych usług publicznych obywatelom i instytucjom zwiększając efektywność 

funkcjonowania administracji. Działanie podjęte w ramach tworzenia Systemu Informacji 

Przestrzennej Powiatu Opolskiego przyczynią się do poprawy jakości podejmowanych 

decyzji gospodarczych, jakości usług świadczonych przez jednostki administracji publicznej 

oraz pobudzenia gospodarczego i promocji regionu. 

 

Utworzony System Informacji Przestrzennej będzie stanowił podstawę rozwoju 

elektronicznej administracji i e-Urzędu poprzez wprowadzenie Modułu Integracji w zakresie: 

• integracji z elektronicznym obiegiem dokumentów, 

• integracji z e-PUAP. 

Rozwiązanie to zapewni maksymalne wspieranie procesów rejestrowania  

i wydawania decyzji administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną powiatu oraz 

zapewni wdrożenie nowych usług publicznych. 

 

Całkowita warto ść projektu:    2 060 766,00 zł 

Kwota dofinansowania z EFRR:   1 751 651,10 zł 

Udział własny:     309 114,90 zł 


