
WYKORZYSTANIE NARZĘDZI DO CYFRYZACJI AKTÓW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

(APP) ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA 

 

Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozdział 5a, którego 

regulacje obowiązują od 31 października 2020 r. Przepisy wprowadzają obowiązek tworzenia danych 

przestrzennych dla wszystkich APP, wraz z określeniem minimalnego zakresu danych. 

 

W związku z tym, firma EnviroSolutions pragnie zaprosić Państwa na webinarium z wykorzystania 

narzędzia pn. Wtyczka APP, stanowiącego rozszerzenie darmowego oprogramowania QGIS, które 

odbędzie się w dniu 11 grudnia w formie on-line. Warsztaty te skierowane są do przedstawicieli 

jednostek samorządu terytorialnego (JST) i są całkowicie darmowe. Gościnny udział w wydarzeniu 

zapowiedzieli także przedstawiciele Wydziału Infrastruktury Informacji Przestrzennej Departamentu 

Planowania Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, którzy przybliżą aspekty 

prawne nowych regulacji. 

 

W ramach wydarzenia omówione zostaną następujące zagadnienia: 

 Kontekst prac legislacyjnych; 

 Rozdział 5a w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; 

 Rozporządzenie MRPiT z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych 

przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego; 

 Wsparcie procesu cyfryzacji; 

 Praca z Wtyczką APP – narzędzie krok po kroku; 

 Przegląd przydatnych usług i narzędzi – jak ułatwić sobie prace planistyczne. 

 

Harmonogram czasowy szkolenia: 

11:30 - 11:35 – przywitanie uczestników szkolenia 

11:35 - 12:20 – panel przedstawicieli MRPiT oraz sesja Q&A 

12:20 - 12:25 – przerwa 

12:25 - 12:55 – przegląd usług i narzędzi GIS pod kątem nowych regulacji 

12:55 - 13:40 – warsztaty z Wtyczką APP cz.1 

13:40 - 13:50 – przerwa 

13:50 - 14:45 – warsztaty z Wtyczką APP cz.2 

14:45 - 15:00 – sesja Q&A, podsumowanie i zamknięcie wydarzenia 



 

Prelegenci: Katarzyna Zagrobelna (MRPiT), Kacper Kamiński (MRPiT), Dominika Chlaściak 

(EnviroSolutions), Michał Żugajewicz (EnviroSolutions), Ireneusz Wójcik (4GIS) 

 

Korzyści płynące z udziału w wydarzeniu: 

 wiedza na temat Rozporządzenia MRPiT z dnia 26 października 2020 r. 

 umiejętność posługiwania się narzędziem Wtyczka APP w oprogramowaniu QGIS 

 znajomość dostępnych na rynku usług i narzędzi GIS/planistycznych 

 10% zniżki na szkolenia oraz usługi z zakresu aktów planowania przestrzennego 

prowadzonych przez firmę EnviroSolutions 

 

Podczas szkolenia wykorzystywane będzie darmowe oprogramowanie QGIS w wersji 3.14 / 3.16. 

https://www.qgis.org/pl 

 

ZGŁOSZENIA NA WEBINARIUM PRZYJMOWANE SĄ MAILOWO NA ADRES: 

APP@ENVIROSOLUTIONS.PL  

 

NALEŻY PRZESŁAĆ WYPEŁNIONY I PODSTĘPLOWANY PRZEZ WŁAŚCIWĄ JEDNOSTKĘ 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY POD ADRESEM: 

http://www.envirosolutions.pl/FORMULARZ 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Zespół EnviroSolutions  

 

 

 

 

ORGANIZATOR:               
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