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1. Informacje ogólne o serwisie
Gospodarowanie mieniem komunalnym należy do jednego z podstawowych zadań realizowanych przez gminę.
Prezentowany system ma za zadanie ułatwić zarządzanie mieniem poprzez zgromadzenie w jednym miejscu informacji
o samym mieniu i podmiotach z nim związanych. Udostępnia on funkcjonalności wspomagające i ułatwiające realizację
zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami gminy.
Do zakresu danych gromadzonych przez system należą:
•

informacje o działkach wchodzących w skład zasobu mienia komunalnego,

•

informacje o działkach oddanych w użytkowanie wieczyste,

•

informacje o dzierżawie, użytkowaniu, użyczeniu lub trwałym zarządzie ustanowionym na działkach
należących do zasobu mienia komunalnego,

•

informacje o użytkowaniu wieczystym gminy,

•

informacje o podmiotach będących właścicielami, współwłaścicielami, dzierżawcami, użytkownikami,
użytkownikami wieczystymi lub trwałymi zarządcami,

•

informacje o ofercie inwestycyjnej gminy.

Do podstawowych funkcjonalności realizowanych przez system należą:
•

dodawanie nowych działek do zasobu, edycja parametrów działek istniejących, usuwanie działek z zasobu
(identycznie w przypadku działek oddanych w użytkowanie wieczyste),

•

dodawanie, edycja, usuwanie informacji o dzierżawie, użytkowaniu, trwałym zarządzie oraz użytkowaniu
wieczystym,

•

generowanie zestawień, statystyk, wykresów i raportów w postaci dokumentów PDF,

•

prezentacja wyników zestawień na mapie (o ile dane w zestawieniu to umożliwiają),

•

prowadzenie historii zmian mienia komunalnego.

2. Pierwsze kroki w serwisie
Opisywany serwis korzysta z technologii internetowej i pracuje w przeglądarce. Oznacza to, że nie jest
wymagana instalacja żadnego dodatkowego oprogramowania, a jedynie dowolny komputer podłączony do Internetu.
Do korzystania z serwisu, ze względu na szybkość i bezpieczeństwo polecamy przeglądarki:


Mozilla Firefox (http://www.mozilla-europe.org/pl/firefox/),



Google Chrome (http://www.google.com/chrome?hl=pl),



Internet Explorer od wersji 7 (http://www.microsoft.com/poland/windows/internet-explorer/).
Aby możliwe było wykonanie jakichkolwiek działań, trzeba się najpierw zalogować do serwisu na odpowiedniej

stronie internetowej np. "http://debno.emienie.pl".

Rys. 1 Wygląd przykładowego serwisu przed zalogowaniem.
Jeśli nie widać pól umożliwiających wpisanie loginu i hasła prosimy skontaktować się z administratorem
serwisu, który przydzieli stosowne uprawnienia.
Po wpisaniu nazwy użytkownika (login) i hasła oraz kliknięciu na przycisk Zaloguj przechodzimy do
właściwego serwisu. Po zakończeniu pracy w serwisie należy się koniecznie wylogować poprzez naciśnięcie przycisku
Wyloguj w prawym górnym rogu strony.
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Rys. 2 Wygląd przykładowego serwisu po załogowaniu. Na czerwono zaznaczone menu główne.
Do poszczególnych sekcji serwisu można się dostać z poziomu menu głównego (na rysunku oznaczone na
czerwono). Podczas korzystania z serwisu użytkownik napotyka wiele powtarzających się elementów interfejsu takich
jak wykazy, okna mapy czy formularz edycji. Podstawowymi elementami interfejsu użytkownika są: Wykaz, Okno
mapy i Formularz edycji. Poniżej omówienie w.w. elementów.

2.1. Wykaz
Wykazy prezentują w formie tabelarycznej wybrane dane, np. działki, podmioty itd. Każdy wiersz wykazu
odnosi się do jednego, konkretnego obiektu (działki, podmiotu, prawa do użytkowania itd.). Oprócz wierszy, wykaz jest
podzielony na kolumny. Każda kolumna jest zatytułowana: w pierwszym wierszu znajdują się nagłówki każdej
kolumny mówiące, jakie dane zawiera. Zestaw kolumn znajdujący się w wykazie można wybrać z menu 'Aktualny
zestaw kolumn', znajdującego się nad tabelą. Znajdują się tam predefiniowane zestawy kolumn, podzielone
tematycznie. Zestawy można wyświetlać w zależności od konkretnej potrzeby uzyskania informacji na dany temat.
Opcje wyboru wyświetlania poszczególnych kolumn są różne dla każdego z rodzajów wykazów. Ponadto można
zgłaszać propozycje własnych zestawów. W tym celu należy skontaktować się z administratorem serwisu.
Obiekty znajdujące się w wykazie mogą być również sortowane we wcześniej ustalony sposób (potrzebę zmiany
sposobu sortowania należy zgłosić administratorowi serwisu). Do tego służą kolejne pozycje w menu Sortuj. Sposób
sortowania jest w nich opisany. Np. pozycja Obręb, Numer posortuje działki najpierw po obrębie, a w ramach jednego
obrębu po numerze działki.
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Rys. 3 Wygląd rozwiniętego menu sortowania oraz aktualnego zestawu kolumn

Rys. 4 Wygląd przykładowego wykazu działek
Z poziomu wykazu istnieje możliwość przechodzenia do szczegółów wybranych obiektów. Odbywa się to
poprzez kliknięcie w zawartość odpowiedniej komórki wykazu. Możemy przechodzić do innych obiektów, np.
w wykazach Rejestry -> Użytkowanie wieczyste do konkretnego podmiotu (Użytkownik wieczysty) czy szczegółów
działki (pole Numer). Przeważnie (oprócz wykazu działek) klikanie na nazwę obrębu powoduje wycentrowanie mapy
na danej działce. W wykazie działek ta funkcjonalność znajduje się w kolumnie Numer.
Wykazy mogą nierzadko zawierać dużą liczbę pozycji, dlatego też istnieją dwie możliwości wyświetlania
danych: na jednej stronie bądź na wielu stronach. Wyświetlanie na jednej stronie wielu wpisów może być dlugotrwałe,
dlatego też możliwe jest przełączenie się na tryb wielostronicowy (jest to tryb domyślny). Odpowiednie przyciski
znajdują nad wykazem po prawej stronie. Jeśli jesteśmy w trybie jednostronicowym, znajduje się tam przycisk "wiele
stron" do przejścia w tryb wielostronicowy. W trybie wielostronicowym znajduje się przycisk "jedna strona" oraz
przyciski z numerami stron, do których możemy przejść (Rys. 5). Na jednej stronie znajduje się maksymalnie 50 lub
100 wierszy - w zależności od wykazu. Stronicowania wykazu nie ma w oknie szczegółów obiektu. Pod szczegółami
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obiektu mogą znajdować się wykazy wszystkich obiektów powiązanych z tym, którego szczegóły oglądamy. Np. przy
kliknięciu na podmiot, będziemy widzieli, w formie wykazu, działki, których jest on użytkownikiem, dzierżawcą itd.
Nawet jeśli tych działek będzie wiele, zostaną one wyświetlone na jednej stronie, bez możliwości przejścia do widoku
wielostronicowego.

Rys. 5 Tryb wielostronicowy
Jeśli pola znajdujące się w wykazie zawierają wartości, które można sumować, suma taka znajduje się na końcu
wykazu pod polem, którego dotyczy. Dla działek takimi polami będzie Powierzchnia oraz Wartość. Innymi słowy: na
końcu wykazu (na ostatniej stronie) znajdzie się suma, np. powierzchni czy wartości wszystkich działek, które w tej
chwili wyświetlają się na wykazie (widać to na 4).
W ostatniej lub przedostatniej kolumnie znajduje się przycisk (grot
skierowany w dół) do rozwijania menu łącza do wykonania dodatkowych
działań, jakie są związane z wybranym rekordem (wierszem tabeli czyli np.
konkretną działką). I tak znajdują się tam przyciski (Rys. 6) więcej, edytuj i
usuń (o ile użytkownik posiada uprawnienia do edycji i usuwania danych).
Przycisk więcej spowoduje przejście do szczegółów wybranego wpisu. Po
naciśnięciu przycisku edytuj przejdziemy do formularza, w którym
możemy zmieniać dane dotyczące wybranego obiektu. Przyciskiem usuń
usuniemy wybrany wpis jednakże zasadniczo nie należy obiektów usuwać

Rys. 6 Przyciski Działania

z systemu. Wszelkie dane są archiwizowane i zamiast usuwać wpisy, można zmienić im status na "archiwalny"
(przeciwieństwem jest status "aktualny"). Przed usunięciem wpisu system zapyta nas, czy na pewno chcemy usunąć
dane, wyświetlając jakie ewentualne obiekty związane z usuwanym wpisem będą usunięte.

Rys. 7 Przykład komunikatu pojawiającego się przed usunięciem działki
Z wykazem związane są filtry regulujące zakres wyświetlanych danych. Menu filtrów znajduje się nad
wykazem, bezpośrednio pod menu głównym. Filtry służą zawężeniu zakresu wyświetlanych danych do tych bardziej
nas interesujących. Jest ich kilka rodzajów. Przy działkach jest możliwość zaznaczenia interesującej nas cechy działki,
jak chociażby typ działki, prawa związane z działką czy inne, wcześniej zdefiniowane. W tym celu należy zaznaczyć
tzw. "ptaszkiem" odpowiednie pole. Jeżeli wybierzemy kilka pól, system przeszuka wszystkie działki, do których jest
przypisana którakolwiek z form władania. Inną możliwością jest wybranie konkretnej wartości z rozwijanej listy, np.
wybranie obrębu z listy obrębów. Działki można przeszukać również po typie uzbrojenia terenu znajdującym się na
działce. W tym celu należy zaznaczyć interesujące nas pozycje na liście "Uzbrojenie". Aby wybrać kilka typów
obiektów, trzeba kliknąć na pozycje listy z wciśniętym klawiszem Ctrl. Istnieje również możliwość przeszukiwania
danych po konkretnej frazie, np. nazwisku, ulicy itd. Przy podmiotach istnieje możliwość wybrania litery, od której
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zaczyna się nazwa podmiotu, dzięki czemu w wykazie zobaczymy tylko nazwiska i firmy na wybraną literę. Po
ustawieniu odpowiadających nam filtrów należy wcisnąć przycisk Filtruj. Przycisk Czyść odznaczy wszystkie filtry.
Wybierane filtry są w programie zapamiętywane. Przy przechodzeniu na inne wykazy bądź podstrony serwisu i
powrocie do wykazu, w którym ustawiliśmy filtry, będą one nadal ustawione. Zapamiętane zostają również
w momencie wylogowania i ponownego zalogowania w serwisie. Istnieje możliwość zmiany dostępnych filtrów: w tym
celu należy się skontaktować z administratorem serwisu.

Rys. 8 Widok filtrów
Oprócz filtrów, istnieje możliwość dowolnego wybierania wyświetlanych danych. Jeśli chcemy w wykazie
wyświetlić tylko konkretne, wybrane działki, zaznaczamy odpowiednie pole znajdujące się w ostatniej kolumnie
wykazu i następnie klikamy na przycisk zaznaczone znajdujący się nad wykazem (Rys. 9). Po takim kliknięciu, w
wykazie zostaną wyświetlone jedynie te działki, które zaznaczyliśmy. Oprócz przycisku zaznaczone można kliknąć na
odznaczone: pojawią nam się wtedy wszystkie działki oprócz tych zaznaczonych. Przycisk wszystkie wyświetla dane
bez względu na zaznaczone/odznaczone pole. Kliknięcie odznacz wszystkie spowoduje wykasowanie naszego
zaznaczenia czyli odznaczenie wszystkich wierszy w tabeli. Takie zaznaczenie, podobnie jak filtry, jest zapamiętywane
przy przechodzeniu na inne podstrony serwisu ale jest tracone po wylogowaniu.
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Rys. 9 Przykład zaznaczania konkretnych działek
Istnieje możliwość wydrukowania wykazu. Przyciski PDF, EXCLE oraz CSV służące do generowania
wydruków znajdują się pod paskiem menu w lewej górnej części ekranu. Po ich wciśnięciu drukowane są pozycje
aktualnie widoczne na wykazie, przefiltrowane i posortowane, bez podziału na strony. Drukują się same wykazy, bez
dodatkowych informacji czy mapy. Wykaz może być wyeksportowany do pliku .pdf, .xls lub pliku .csv. Jeżeli chcemy
skorzystać z pierwszej możliwości, należy kliknąć na link PDF. Do pliku arkusza kalkulacyjnego służy przycisk drugi.
Jeśli chcemy dostać plik rozdzielany przecinkami do otwarcia w arkuszu kalkulacyjnym należy kliknąć link CSV. Plik
wynikowy można zapisać na dysku komputera bądź bezpośrednio otworzyć.

Rys. 10 Umiejscowienie przycisków Wydruk, PDF, EXCEL i CSV

2.2. Okno mapy
Działki znajdujące się w serwisie są wyświetlane na mapie (Rys. 11). Mapa znajduje się na podstronach serwisu,
na których są zamieszczone wykazy działek lub dane mające związek z działkami. Prezentuje ona działki, o których
informacje znajdują się w wyświetlanym wykazie (wykazie działek, wykazie zagospodarowania na działkach,
rejestrach itd.). Działki prezentowane są kolorem zielonym z pewną przezroczystością, dzięki czemu widoczne są
warstwy (obrazki), które znajdują się pod działkami. Jako podkład mapy służy przede wszystkim mapa ewidencyjna
udostępniana przez starostwo powiatowe. Mapa taka, w zależności od powiatu, jest aktualizowana codziennie lub co
tydzień. Zawiera ona następujące dane: granice gmin i obrębów, działki ewidencyjne, numery działek, kontury
budynków. Oprócz danych ewidencyjnych możliwe jest, o ile takie istnieją, wyświetlanie ulic i punktów adresowych,
mapy zasadniczej, ortofotomapy, map topograficznych i tym podobnych danych. Możliwe jest włączanie i wyłączanie
wyświetlanych na mapie warstw. W tym celu należy kliknąć przycisk Warstwy znajdujący się w pasku pod mapą, a
następnie zaznaczać bądź odznaczać wybrane warstwy. Rozwinięte okienko warstw przedstawia Rys. 11. Niektóre
warstwy mają możliwość rozwinięcia, np. numeracja adresowa składa się z oddzielnej warstwy ulic i punktów
adresowych. Możliwe jest wyłączenie np. punktów adresowych a zostawienie widocznych ulic. Po odpowiednim
ustawieniu warstw, aby zamknąć okno warstw należy ponownie wcisnąć przycisk Warstwy znajdujący się pod mapą.
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Rys. 11 Przykładowe okno z mapą
Zarządzanie mapą jest intuicyjne. Poruszanie się po mapie możliwe jest poprzez wciśnięcie i przytrzymanie na
mapie lewym przyciskiem myszy i jej przeciągnięcie, zarówno w trybie zaznaczania (przycisk nr 1 na Rys. 12), jak
i trybie informacji (przycisk nr 5).
Zoom czyli przybliżanie i oddalanie się do/od mapy możliwe jest
przy pomocy kółka myszy albo przyciskami 2. i 3. Oddalanie („zoom out”,
przycisk nr 3) wymaga jednokrotnego kliknięcia na mapę. Przybliżanie
(„zoom in”, przycisk nr 2) odbywa się albo poprzez jednokrotne kliknięcie,
albo zdefiniowanie prostokątem obszaru przybliżenia (kliknięcie pokazuje
początek rysowania prostokąta, następnie z wciśniętym przyciskiem myszy
przesuwamy się, aby wskazać przeciwległy wierzchołek prostokąta
i puszczamy przycisk). Powrót do całego widoku w mapie możliwe jest
poprzez wciśnięcie przycisku nr 4.
Uzyskanie informacji o obiektach na mapie jest możliwe po

Rys. 124 Kontrolki mapy

wciśnięciu przycisku nr 5 (literka "i"). Następnie należy wybrać warstwę, do której kierowane jest zapytanie. Lista
warstw pojawia się w dolnym pasku pod mapą po wciśnięciu literki "i" (Rys. ). Po wybraniu warstwy należy kliknąć na
mapie interesujący nas obiekt. Wszelkie informacje o nim pojawią się w okienku informacji, które pojawi się na mapie
w jej centrum.
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U dołu mapy znajduje się pasek, w którym znajduje się ikonka wskazująca na poziom załadowania mapy (jeśli
jest załadowana to pokazuje „ok”). Obok znajduje
się

przycisk

wyłączaniu

Warstwy

warstw

a

służący
dalej

włączaniu

wyświetlają

i
się

współrzędne X i Y aktualnego położenia kursora
myszy na mapie. Po wciśnięciu przycisku "i"

Rys. 13 Przykładowy pasek pod mapą

pojawia się tam lista warstw, do których można
wysłać zapytanie.
Ponadto istnieje możliwość, o ile w danej lokalizacji istnieje numeracja adresowa, wyszukiwania ulicy i numeru
adresowego. Tuż nad mapą znajduje się pasek, w którym po prawej stronie widnieje okienko, w które należy wpisać
szukany adres bądź fragment adresu. Wpisanie miejscowości jest wymagane, gdyż na tej podstawie wyszukiwany jest
adres. Po wpisaniu adresu należy kliknąć przycisk Szukaj adresu i o ile wyszukiwanie zakończy się powodzeniem,
mapa przesunie się ukazując znaleziony wynik. Jeśli wyszukany zostanie punkt adresowy, pojawi się on w centrum
mapy. Możliwe jest wyszukanie samej ulicy, po wpisaniu nazwy miejscowości i ulicy. Po jej znalezieniu widok mapy
będzie prezentował całą ulicę.

Rys. 14 Przykładowe okno z mapą
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2.3. Formularz edycji
W systemie możliwe jest dodawanie nowych obiektów
poprzez kliknięcie na linki typu Dodaj nowy podmiot, Dodaj nową
działkę czy Dodaj nową dzierżawę znajdujące się na odpowiedniej
podstronie u góry po lewej, tuż pod paskiem głównego menu. Po ich
wybraniu zostaniemy przeniesieni do pustego formularza edycji,
który należy wypełnić. Formularz ten może zawierać różne typy pól:
pola do wpisywania wartości, okienka, które należy zaznaczać lub
też pola służące do wybierania wartości z listy dostępnych wartości.
Pola do wpisywania danych również mogą być różnego rodzaju i
czasem wymagają wpisania konkretnego typu danych, np. pola typu
data, gdzie wymagane jest wpisanie daty w ściśle określonym
formacie RRRR-MM-DD czyli np. 2010-06-22, pole typu
liczbowego, gdzie należy wpisać wartość liczbową np. przy polu
powierzchni bądź też pola typu tekstowego (większość pól), gdzie
możliwe jest wpisywanie dowolnego ciągu znaków. Po kliknięciu

Rys. 15 Przykładowy formularz edycji

na pole typu data pojawi nam się uproszczony kalendarz, na którym
możemy wybrać rok, miesiąc i dzień i po zatwierdzeniu data we właściwym formacie zostanie automatycznie wpisana
do tego pola.
Formularz dodawania działki charakteryzuje się tym, że zawiera przycisk Pobierz geometrię, po naciśnięciu
którego, o ile wybraliśmy odpowiedni obręb i wpisaliśmy numer działki, system przeszukuje dane ewidencyjne w celu
zidentyfikowania danej działki, dzięki czemu możliwe będzie chociażby jej wyświetlenie na mapie. Jeśli nie
wybierzemy obrębu bądź nie wpiszemy numeru działki, system nas o tym poinformuje. Również zostanie wyświetlony
stosowny komunikat, gdy działka, której numer wpisaliśmy, nie zostanie znalezione wśród danych ewidencyjnych.
Po wypełnieniu pól formularza należy go zatwierdzić klikając przycisk Twórz, który stworzy nam dodawany
właśnie obiekt. Przy zatwierdzaniu formularza sprawdzana jest poprawność wpisanych pól i jeżeli w jakieś pole
wpisaliśmy nieprawidłowe wartości, pojawi nam się odpowiedni komunikat. Czyli jeżeli w pole typu data nie
wpisaliśmy prawidłowego formatu daty, a np. "12
czerwca 2010", system nas o tym poinformuje. Podobnie
dzieje

się

np.

z

liczbami

całkowitymi

bądź

rzeczywistymi. Jeżeli formularz zawiera pola, które
muszą być wypełnione obowiązkowo, jak dla przykładu
Obręb czy Numer dla działki a pozycje te nie zostaną
wypełnione, przy próbie zapisu/zatwierdzenia formularza

Rys. 16 Przykładowy komunikat po

również zostaniemy o tym poinformowani komunikatem.

wpisaniu błędnego formatu daty

Obiekty w systemie możemy edytować poprzez wciśnięcie przycisku edytuj znajdującego się w tabelach
zawierających wykazy, bądź też z poziomu okna szczegółów obiektu, po wciśnięciu na przycisk Edycja znajdujący się
nad tabelą zawierającą szczegóły obiektu. Formularz edycji jest analogiczny do formularza dodawania z tą różnicą,
że zawiera wypełnione informacje o obiekcie podczas gdy formularz dodawania zawiera same puste pozycje. Po
dokonaniu zmian w formularzu edycji należy kliknąć na przycisk Zmień w celu zapisania zmian.
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Nad formularzem dodawania/edycji, tuż pod menu głównym, znajdują się linki powrotne do podstron,
przeważnie do wykazu obiektów edytowanego typu (dodajemy/edytujemy działkę to wrócimy do wykazu działek) bądź
do okna szczegółów edytowanego obiektu (do szczegółów konkretnej działki pod warunkiem, że jesteśmy w edycji, nie
w dodawaniu).

3. Praca w systemie
Najważniejszą i podstawową grupą informacji znajdującą się w systemie Rejestr Mienia Komunalnego są
działki. Działki posiadają szereg informacji je opisujących w oderwaniu od kwestii władania, np. obręb, numer działki,
numer księgi wieczystej, położenie, powierzchnia, typ działki itd. Typy działek mogą się różnić w zależności od
sposobu prowadzenia działek w danej gminie, jednakże przykładowymi mogą być: drogi, tereny zielone, parki, tereny
zabudowane, tereny niezabudowane, cmentarze, rowy itp. Ważnym polem jest status działki, który informuje, czy dana
działka funkcjonuje w aktualnej ewidencji gruntów i budynków, czy też jest podzielona bądź scalona. Działki
podzielone czy scalone są niejako działkami historycznymi, które aktualnie nie funkcjonują, jednakże informacja o nich
jest w systemie przechowywana.
Drugą ważną grupą informacji są podmioty. Znajdują się tam wszystkie osoby fizyczne, małżeństwa i instytucje
uczestniczące w pewien sposób w procesie gospodarowania mieniem komunalnym. Dana gmina również jest
podmiotem i może być chociażby właścicielem czy użytkownikiem wieczystym działek. Informacje o własności czy
użytkowaniu wieczystym danej działki nie są wpisywane bezpośrednio do konkretnej działki, ale służą temu oddzielne
obiekty, które tworzą odpowiednie powiązania pomiędzy działkami a podmiotami. Przykładem takiego powiązania jest
np.: użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, własność itp. Powiązania te zawierają w sobie dodatkowe
charakterystyczne informacje jak np. przy własności udział, przy dzierżawie opłata, data rozpoczęcia czy zakończenia
dzierżawy itd. System na podstawie powyższych powiązań określa, czy działka znajduje się w zasobie gminy, czy jest
oddana w użytkowanie wieczyste i w jaki sposób jest gospodarowana (dzierżawa, użytkowanie, trwały zarząd).

3.1. Podmioty
Zakładka Podmioty znajduje się w górnym menu jako pierwsza od lewej pozycja. Po przejściu na tą zakładkę
pojawi nam się tabela zawierająca wykaz podmiotów znajdujących się w systemie. W wykazie może pojawiać się część
danych w zależności od ustawionych filtrów. Aby dodać podmiot należy kliknąć przycisk Dodaj nowy podmiot
znajdujący się tuż pod głównym paskiem menu po lewej stronie. Pojawi nam się pusty formularz, w którym musimy
obowiązkowo wypełnić kilka pól. Przede wszystkim nazwę podmiotu. Dobrym zwyczajem jest wpisywanie najpierw
nazwiska a następnie imienia bądź imion (małżeństwo) podmiotu, np. Dąbrowski Józef, Kowalscy Genowefa i
Hieronim. Obowiązkowo musimy też wybrać typ podmiotu: instytucja, małżeństwo, osoba fizyczna. Pozostałe pola
należy wypełniać w zależności od potrzeby prowadzenia innych informacji jak adres zamieszkania, NIP, REGON,
PESEL i inne. Jeśli zachodzi potrzeba przechowywania informacji nie uwzględnionych w systemie, należy się
skontaktować z administratorem serwisu, który dostosuje formularz dodawania/edycji do konkretnych potrzeb.
Również może on dostosować/zmienić kolumny wyświetlające się poszczególnych predefiniowanych zestawach
kolumn, jeśli zachodzi potrzeba wyświetlania większej liczby informacji bądź innych danych. Można również zgłosić
potrzebę zmiany nagłówków tabel bądź podpisów pól w formularzach, jeśli zachodzi taka konieczność, np. zamiast
Adres może widnieć Pełny adres bądź Adres zamieszkania.
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Rys. 17 Wygląd podstrony Podmioty
W celu obejrzenia szczegółów podmiotu należy kliknąć przycisk

znajdujący się w przedostatniej kolumnie

tabeli wykazy a następnie wybrać opcję szczegóły. Zostaniemy przeniesieni do okna szczegółów podmiotu, gdzie
strona podzielona jest na sekcje. W pierwszej sekcji znajdują się zawarte w tabeli szczegółowe informacje odnoszące
się bezpośrednio do podmiotu, które są uzupełniane w formularzu dodawania podmiotu i mogą być zmieniane w
formularzu edycji. Do formularza edycji konkretnego podmiotu można przejść na dwa sposoby: ze strony wykazu
podmiotów po wciśnięciu na przycisk edytuj znajdujący się w przedostatniej kolumnie tabeli, albo poprzez wciśnięcie
Edycja, przycisku znajdującego się u góry po lewej, obok podpisu Podmiot. Po tabeli ze szczegółami znajduje się opcja
dodawania praw podmiotowych dla danego podmiotu. Wszystkie z praw możliwe do przypisania wymienione są
bezpośrednio za słowem kluczowym Dodaj.
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Aby dodać formę użytkowania gruntów
należy wybrać jedną z opcji z wyżej opisanej listy.
Po kliknięciu (np. własność) zostaniemy
przeniesieni do formularza dodawania własności
(Rys. 19), gdzie należy określić podmiot (przy
przejściu z podstrony Podmioty dany podmiot
będzie domyślnie wybrany), wybrać obręb, a po
jego wybraniu z rozwijalnej listy wybrać działkę.
Lista działek będzie zawierała jedynie działki z
danego obrębu, które znajdują się w systemie.
Oprócz tych trzech pozycji, które są obowiązkowe,
należy wpisać Udział. Jeśli podmiot jest jedynym
właścicielem działki, należy wpisać "1". W innym
przypadku należy wpisać udział w postaci ułamka
zwykłego, np. "1/2", "395/1969".

Rys. 19 Wygląd formularza dodawania własności do podmiotu

Pod opcją dodawania znajduje się tabela z lub tabele, w których znajdują się wszystkie formy gospodarowania
mieniem jakie posiada dany podmiot (w przypadku powyżej jest to tylko użyczenie).
Pod wszystkimi sekcjami znajduje się okno mapy, dzięki której możemy wyświetlić wszystkie działki, które
bezpośrednio danego podmiotu dotyczą, czyli takie, których jest on właścicielem, użytkownikiem, dzierżawcą itd.

3.2. Działki
Kolejną podstroną w systemie jest strona prezentująca działki, do której możemy przejść po kliknięciu na
przycisk Działki znajdujący się jako drugi od lewej w pasku menu głównego. Znajduje się tam tabela prezentująca
wykaz działek znajdujących się w systemie. Jeśli wszystkie filtry są wyczyszczone, pojawią się tam wszystkie działki
aktualnie znajdujące się w systemie. Możemy filtrować dane po np. sposobie gospodarowania mieniem, kategorii,
liczbie właścicieli, zagospodarowaniu, historii, obrębie, typie działki lub po konkretnej frazie. Wpisana fraza jest
wyszukiwana w polach: Numer, Księga wieczysta, zawiera frazę, Oddane w użytkowanie wieczyste od dnia, Oddane w
użytkowanie wieczyste do dnia. Prezentowane dane w tabeli można również sortować w odpowiadający nam sposób:
dostępny w sekcji Sortuj. Jeśli zachodzi potrzeba ustawienia innego sposobu sortowania bądź filtrów, należy się
skontaktować z administratorem serwisu.
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Rys. 20 Wygląd podstrony Działki
Na wykazie prezentowane są działki wyświetlane na podstawie odpowiednio ustawionych filtrów i sortowania.
Wykaz działek odróżnia się od pozostałych wykazów zawartymi w nim oznaczeniami graficznymi. W trzeciej kolumnie
od prawej znajdują się charakterystyczne symbole przedstawiające cechy danej działki. Symbole te są wyświetlone przy
filtrach znajdujących się nad wykazem, które służą również jako legenda.
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Podział działek oraz przypisane im symbole wyglądają następująco:


Własność gminy:



Oddane w użytkownie wieczyste:



W użytkowaniu wieczystym gminy:



Oddane w użytkowanie:



Oddane w trwały zarząd:



Dzierżawa:



W użyczeniu:

,



We władaniu:

,



W administrowaniu,



W dysponowaniu,



Najem gruntów:



Służebność gruntowa,



Służebność przesyłu.

,
,
,

,
,

,

,

Symbole zostały wprowadzone w celu ułatwienia przeglądania danych. Na przykład dzięki nim będziemy
wiedzieli, że jeśli przy działce jest zielone kółko i niebieskie kółko, to działka jest własnością gminy i jest oddana w
użytkowanie wieczyste .
Warto pamiętać, że informacje zaznaczone symbolami graficznymi, typu liczba właścicieli, zagospodarowanie,
kategoria działki, są generowane dynamicznie, na podstawie obiektów związanych z działką (np. własność, dzierżawa
itd.), a nie bezpośrednio informacjach o działkach. Krótko mówiąc: informacja, że działka jest własnością gminy, ale
przez kogoś dzierżawiona nie znajdują się przy samej działce, razem z informacjami o numerze, księdze wieczystej itp.
tylko są przechowywane przez inne obiekty: własności, dzierżawy, użytkowania itp.
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Nową działkę dodajemy poprzez wciśnięcie Dodaj nową działkę znajdujący się pod paskiem menu głównego,
w lewym górnym rogu. Po wybraniu obrębu i wpisaniu numeru działki należy kliknąć Pobierz położenie. W tym
momencie system łączy się z bazą danych ewidencyjnych i identyfikuje daną działkę, między innymi pobiera jej
położenie. Dzięki temu działki mogą być widoczne na mapie. Po pobraniu geometrii wyświetla się również
powierzchnia geometryczna działki, która może się nieznacznie różnić od powierzchni ewidencyjnej. W momencie, gdy
pole Powierzchnia znajdujące się przy działce jest puste, jest ono automatycznie wypełniane przez powierzchnię
pobraną razem z geometrią działki. Jednakże pobierane pole powierzchni nie nadpisuje się automatycznie, jeżeli
wcześniej znajdowała się tam jakaś wartość, zarówno taka wcześniej pobrana automatycznie jak i wpisana ręcznie. Jeśli
działka nie zostanie znaleziona, może to oznaczać, że do bazy ewidencyjnej nie zostały jeszcze wprowadzone
informacje na temat podziału bądź scalenia, lub też działka, którą chcemy dodać już nie istnieje (została podzielona
bądź scalona). W przypadku wystąpienia innego błędu lub też gdy mamy pewność, że dana działka istnieje, a mimo to
nie została znaleziona a geometria pobrana, należy się skontaktować z administratorem. Jednak działkę, której
geometrii nie udało się pobrać, również można dodać do systemu a w późniejszym czasie (po ewentualnym
wyeliminowaniu błędu) możliwe jest pobranie jej geometrii, w oknie edycji danej działki. Po pobraniu geometrii należy
w miarę możliwości wypełnić pozostałe pola w formularzu. Pole Oznaczona służy tymczasowemu zaznaczeniu danej
działki kolorem czerwonym, aby pozycja ta odznaczała się na wykazie działek. Na przykład można tak zaznaczać
działki, co do których wypełniane informacje wymagają późniejszego sprawdzenia lub nie wszystkie informacje zostały
wpisane. Wtedy taki "niepewny" wpis będzie się wyróżniał kolorem na wykazie, i będzie możliwość w późniejszym
czasie uzupełnić/poprawić wybrane informacje i jeśli wszystkie dane będą poprawne, odznaczyć to pole - działka
przestanie się wyróżniać w systemie.
Do formularza edycji danej działki możemy przejść bezpośrednio z wykazu działek klikając pozycję edytuj
w kolumnie Działania albo klikając na Edycja koło sekcji zatytułowanej Informacje o działce w oknie szczegółów
działki. Formularz edycji jest analogiczny do formularza dodawania.
Po

dodaniu

nowej

działki

zostaniemy

przeniesieni do okna szczegółów działki (Rys. 23),
gdzie dodajemy pozostałe informacje związane z
działką. Przede wszystkim powinniśmy dodać
właściciela w sekcji Dodaj za pomocą przycisku
Własność (Rys. 22) i najczęściej będzie to gmina.
Należy pamiętać, że podczas dodawania właściciela
(ale również dzierżawcy, użytkownika wieczystego
itp.) mamy do wyboru listę wszystkich podmiotów
znajdujących się w systemie. Jeśli danego podmiotu
nie ma, należy go wcześniej dodać przechodząc do
zakładki Podmioty. Po przejściu do formularza
dodawania własności z podstrony szczegółów
działki, pola Obręb oraz Działka są domyślnie
uzupełnione wartościami działki, której szczegóły
przeglądaliśmy.

Rys. 22 Wygląd formularza dodawania własności działki
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W sekcji Dodaj są kolejne opcje dodawania, m.
in.:

Wartość,

Użytkowanie

wieczyste,

Dzierżawa,

Trwały zarząd i Użytkowanie, Najem gruntów i wiele
innych gdzie możemy dodawać, przechodzić do
szczegółów,

edytować

dzierżawy,

użytkowania

i usuwać
itp.

poszczególne

Obok

pokazano

przykładowy formularz dodawania użytkowania. Pod
nimi znajduje się jeszcze jedna sekcja: Historia działki,
gdzie możemy dodawać wydarzenia tworzące historię
danej działki. Historia zostanie omówiona w kolejnych
podrozdziałach, jednak warto zauważyć, że jeżeli

Rys. 24 Wygląd formularza dodawania użytkowania

z okna szczegółów działki przejdziemy do dodawania
jakiegoś wydarzenia, w formularzu dodawania wydarzenia będziemy mieli działkę, której szczegóły przeglądaliśmy.
W systemie mogą być przechowywane informacje o użytkach na działkach oraz klasach gruntów. Jest to
opcjonalna funkcjonalność. Jeśli funkcja jest włączona, w szczegółach działki pojawiają się sekcje Użytki na działce
oraz Klasy gruntu na działce. Klasy
oraz użytki można dodać w oknie edycji
działki w odpowiedniej sekcji. Możemy
tam wybrać z rozwijanej listy, z góry
określone klasy lub użytki oraz w polu
obok

wpisać

ich

powierzchnię

Rys. 25 Wygląd sekcji Użytki na działce

w

metrach kwadratowych.

Dla każdej działki mamy możliwość określenia w jaki typ
uzbrojenia terenu zainstalowany jest na działce. Dostępne opcje
znajdują się w sekcji "Uzbrojenie" w oknie edycji działki. Jego typ
wybieramy

zaznaczają

odpowiadający

ptaszkiem

określonemu

checkbox

rodzajowi

(kwadracik)

uzbrojenia.

Mamy

możliwość wyboru dowolnej ilości rodzajów uzbrojenia.
Rys. 26 Wygląd sekcji Użytki na działce

Drugą opcją w zakładce Działki jest Struktura użytków, w której znajdują się wykazy danych użytków. Jak w
każdej podobnej zakładce z wykazami, tak i tu istnieje możliwość filtrowania wartości w zależność od rodzaju użytku,
sposobu zagospodarowania oraz obrębu i wylistowania tych, które nas interesują.

Internetowy Rejestr Mienia Komunalnego – podstawowa dokumentacja

22

Rys. 27 Wygląd wykazu Struktury użytków
W zakładce działki istnieją również dodatkowe opcje znajdujące się w czterech pozostałych zakładkach, dzięki
którym możemy między innymi nadać wartość wybranym działkom, skontrolować istnienie działek w ewidencji
wykonać bardziej skomplikowane zestawienia oraz wydruki.

3.3. Budynki i Lokale
Podstrona Budynki oraz podstrona Lokale służą prowadzeniu rejestrów odpowiednio budynków i lokali. Wykazy
budynków i lokali są zbudowane w analogiczny sposób jak inne karty serwisu np. działki. Nad tabelą zawierają
odpowiednie dla podstrony filtry i sortowania, zawierają wykaz z możliwością przejścia do szczegółów lub edycji a
także usunięcie wpisu, zaznaczenie wybranych pozycji i wyświetlenie bądź wydrukowanie tylko tych wybranych. Na
podstronie Budynki mamy dodatkowo okno mapy prezentujące wszystkie działki, na których znajdują się budynki
będące w wykazie.
Aby móc dodać budynek, należy koniecznie wypełnić w oknie edycji pola: Adres, Funkcja, Rok budowy i
Działka.
Charakterystyczny dla prowadzenia lokali w systemie jest fakt, że są one bezpośrednio powiązane z budynkami.
Podczas dodawania nowego lokalu pierwszą pozycją jest adres budynku, który jest rozwijalną listą wszystkich
budynków wprowadzonych do systemu. Jeśli danego budynku nie ma na liście, to oznacza, że najpierw musimy go
dodać do systemu na podstronie Budynki, a dopiero potem możemy przypisywać do niego lokal. Dodatkowo podstrona
Lokale zawiera przejście do Wykazu lokali sprzedanych.
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3.4. Rejestry
Kolejną podstroną są Rejestry, gdzie znajdują się wykazy prezentujące, w zależności od wybranego typu, po
kolei: zasób mienia, użytkowanie wieczyste, własność, władanie, dzierżawę, trwały zarząd, zarządzanie, użytkowanie,
użyczenie, administrowanie, dysponowanie, najem gruntów, służebność gruntową, służebność przesyłu, i najem lokali,
użyczenie lokali, dzierżawę lokali, trwały zarząd lokali, użytkowanie lokali i umowy reklamy. W każdym z tych trybów
dostępne są filtry, opcje sortowania i wyświetlania wykazu. W głównej części okna znajdują się wykaz obiektów oraz
mapa.
W zależności od rodzaju rejestru, w oknie filtrów mogą znajdować się inne sposoby filtrowania danych.
Wspólnymi dla wszystkich zagospodarowań filtrami są:


Status zawierający przy użytkowaniu wieczystym do wyboru: aktualne, nieaktualne ze względu na
podział, scalenie lub inne wykreślenie działki z EGiB, przekazane jako aport, przekształcone we
własność, rozwiązane, sprzedane, sprzedaż części udziału, sprzedaż na własność, upłynął okres
użytkowania, zakończono w drodze komunizacji, zamiana, zbyte w drodze darowizny, zbyte w drodze
spadku, zbyte w inny sposób a przy pozostałych zagospodarowaniach: aktualne, nieaktualne ze względu
na podział, scalenie lub inne wykreślenie działki z EGiB, zakończone (przy dzierżawie, najmie gruntów
i umowach reklamy występują dodatkowo przedłużona, rozwiązana, zmieniona w trakcie trwania).



Obręb gdzie ograniczamy wyświetlane zagospodarowania do konkretnego obrębu jaki występuje na
terenie danej gminy.

Trwały zarząd, Użytkowania, Służebności oraz Najmy zawierają ponadto filtr wyszukujący numer działki oraz
filtry daty rozpoczęcia i daty zakończenia. W filtrach datowych mamy możliwość wpisania okresu od daty do daty,
który chcemy przeszukiwać. Obok pola do wprowadzania poszczególnych dat znajduję się ikona „kartki z kalendarza,
po jej kliknięciu, pojawi się mini kalendarz, z którego można wybrać datę. Jeżeli chcemy wpisywać datę z klawiatury
należy zachować określony format: RRRR-MM-DD (np. 2011-07-21). Przy dzierżawie jest filtr Przeznaczenie z
wartościami: budowla fortyfikacyjna, ciąg schodowy, droga, działalność gospodarcza, działalność rolna,
garaże/parkingi, grunt pod budynkiem, grunt pod kioskiem, grunt pod pawilonem, imprezy masowe, infrastruktura
techniczna, inne cele, kontenery na odpadki, leśne i rybackie, magazyny/składy, maska budowlana, maszty, wieże
telefonii komórkowej, ogródek letni, ogródek przydomowy, oświata, plac składowy, pod ogródki przydomowe, pod
parkingi, pod pawilony handlowe, powiększenie siedliska, tablice reklamowe, teren wraz z zabudowaniami, teren
zielony. Natomiast przy użytkowaniu wieczystym znajduje się filtr Zawiera frazę, gdzie możemy wpisać dowolną frazę,
filtr Przeznaczenie z wartościami: mieszkalne, nieokreślone, przemysłowe, usługowe oraz filtr Segregator. W nowej
wersji serwisu pojawiła się również podstrona Najem lokali, z możliwością przeglądania umów najmu i filtrowania ich
według statusu, dat zawarcia i zakończenia umowy i jej numeru.
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Dodawanie nowej pozycji rejestru odbywa się po
kliknięciu odpowiedniego linku przy rejestrze z typem
użytkowania oraz wybraniu przycisku Dodaj nową/Dodaj
nowe, który znajduje się w lewym górnym rogu strony.
Dodanie polega na wybraniu podmiotu (z listy podmiotów
dostępnych w systemie), który może być tu użytkownikiem
wieczystym, dzierżawcą itd., a następnie na wybraniu obrębu
i działki. W momencie, gdy na liście podmiotów nie ma
interesującej nas pozycji lub na liście działek nie ma działki,
prawdopodobnie

(zawsze

warto

wcześniej

przeszukać

odpowiednio wykazy podmiotów bądź działek) nie ma ich
wprowadzonych w naszym systemie. Dlatego najpierw
należałoby przejść do podmiotów (działek) i dodać brakujący
podmiot (działkę) do systemu. Po wybraniu podmiotu,
działki i obrębu należy uzupełnić pozostałe pola (różne
w zależności od rodzaju dodawanej pozycji) i wcisnąć
przycisk Twórz.
Dodawać pozycję rejestru możemy również z
poziomu działki bądź podmiotu. W wypadku działki, gdy
jesteśmy

w

oknie

szczegółów

działki,

Rys. 29 Wygląd formularza dodawania dzierżawy

dodajemy

zagospodarowanie w odpowiedniej sekcji znajdującej się pod szczegółami działki przyciskiem np. dodaj dzierżawę.
Przejdziemy do okna dodawania dzierżawy, w którym automatycznie będziemy mieli wybraną działkę, której szczegóły
przed chwilą przeglądaliśmy. Analogicznie sytuacja wygląda, gdy jesteśmy w szczegółach konkretnego podmiotu:
możemy przypisać mu zagospodarowanie w odpowiedniej sekcji i po przejściu do okna dodawania zagospodarowania
podmiot ten będzie już wybrany.
Każde z wpisów możemy edytować i zmieniać jego wartości. Można to zrobić na stronie Rejestry i podstronie
np. Dzierżawa, po kliknięciu edytuj znajdującym się w wykazie przy interesującej na dzierżawie. Można wcisnąć
przycisk Edycja znajdujący się u góry po lewej, gdy jesteśmy w oknie szczegółów (po wciśnięciu przycisku więcej)
odpowiedniego zagospodarowania. Można też przejść do edycji bezpośrednio z okna szczegółów działki, po kliknięciu
na przycisk edytuj znajdujący się w odpowiedniej sekcji, które znajdują się pod szczegółami działki, o ile dana działka
ma prawidłowo przypisane zagospodarowanie.
Warto pamiętać, że mimo iż w systemie jest możliwość usunięcia danego wpisu z rejestru, to lepszym sposobem
jest korzystanie z możliwości archiwizacji i zmiana statusów z aktualna na:


w przypadku użytkowania wieczystego na: nieaktualne ze względu na podział, scalenie lub inne
wykreślenie działki z EGiB, przekazane jako aport, przekształcone we własność, rozwiązane, sprzedane,
sprzedaż części udziału, sprzedaż na własność, upłynął okres użytkowania, zakończono w drodze
komunizacji, zamiana, zbyte w drodze darowizny, zbyte w drodze spadku, zbyte w inny sposób,



w innych zagospodarowaniach na zakończone lub wygasł.

Taki sposób prowadzenia rejestrów w systemie powoduje, że nie usuwamy żadnych informacji i tworzymy
historię naszego zagospodarowania, do której można w każdym momencie sięgnąć.
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3.5. Historia
Do podstrony Historia, w której znajdują się zdarzenia związane z działkami, możemy przejść po kliknięciu na
przycisk Historia znajdujący się na pasku menu głównego.
Z prowadzeniem mienia komunalnego związany jest cały szereg zdarzeń. Niektóre z nich powodują, że zmienia
się właściciel działki (sprzedaż). Inne powodują, że działka staje się składnikiem mienia komunalnego (komunalizacja,
kupno) lub na odwrót (sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste). Niektóre zdarzenia powodują, że działka przestaje
funkcjonować w ewidencji (podział, scalenie). Cechą wspólną zdarzeń jest posiadanie przez nich konkretnej daty,
dzięki czemu możemy określić np. ile działek w danym roku przybyło w zasobie, jaka była ich powierzchnia itd.
W systemie znajdują się cztery grupy zdarzeń:


Własność gminy - nabycia,



Własność gminy - nabycia,



Nabycie użytkowania wieczystego przez gminę,



Zbycie użytkowania wieczystego przez gminę.

Lista zdarzeń jest elastyczna i jest dostosowywana do preferencji danej gminy. Można do niej dodawać nowe
pozycje, lub usuwać/modyfikować istniejące po zgłoszeniu tej potrzeby administratorowi serwisu.
Przykładowy wykaz zdarzeń jest przedstawiony na Rys. 30.

Rys. 30 Wygląd podstrony Historia
Cechą wspólną zdarzeń jest posiadanie przez nich konkretnej daty, dzięki czemu możemy określić np. ile działek
w danym roku przybyło w zasobie, jaka była ich powierzchnia itd.
Należy zwrócić uwagę na filtr znajdujący się na górze: można w nim określić przedział czasu, z którego
zdarzenia mają być wybrane, np. na konkretny rok: 2010-01-01 do 2010-12-31. Przy polu do wprowadzania daty
znajduje się ikona kalendarza, dzięki której po kliknięciu, w którym możemy wybrać rok, miesiąc i dzień i po
zatwierdzeniu pole z datą zostanie automatycznie uzupełnione w prawidłowym formacie daty: RRRR-MM-DD czyli
np. 2009-01-01.
Po kliknięciu na przycisk wykaz przejdziemy do wykazu wszystkich zdarzeń danego typu. Znajdują się tam
zestawione najważniejsze informacje (potrzebę ich zmiany należy zasygnalizować administratorowi serwisu), które

Internetowy Rejestr Mienia Komunalnego – podstawowa dokumentacja

27

edytować przyciskiem edytuj. Po lewej stronie znajdują się odpowiednie filtry i sortowanie. Zdarzenia możemy
zaznaczać w pierwszej kolumnie od prawej (podobnie jak na podstronie Działki), a następnie wyświetlać tylko
zaznaczone. Dzięki temu możemy tworzyć wydruki (pozycja pierwsza od prawej: Wydruk u góry strony) zawierające
jedynie konkretne, wybrane pozycje.

Rys. 31 Wygląd wykazu wydarzenia Komunizacja z widocznymi filtrami

3.6. Opłaty
Kolejną podstroną są Opłaty, do których możemy przejść po kliknięciu na przycisk Opłaty znajdujący w pasku
menu głównego.
Podstrona ta zawiera zestawienie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu lokali, najmu
gruntów, trwałego zarządu i umowy reklamy. Jedną z tych sześciu opcji można wybrać na górze okna, pod menu
głównym. Nad wykazem znajdują się odpowiednie filtry: dla użytkowania wieczystego możliwy jest wybór typu
opłaty, cel, oraz ty podmiotu, dla dzierżawy, w menu - okres opłaty i przeznaczenie. W menu opłat za dzierżawę, w
podmenu Ceny kwintala pszenicy mamy możliwość edycji cen pszenicy z podziałem na lata i miesiące. Opłaty za najem
lokali można filtrować po typie lokalu i czasie wynajmu. Natomiast opłaty z tytułu najmu gruntów można wylistować
po polu Stawka za. Ponadto dla wszystkich typów opłat mamy możliwość filtrowania etapu księgowania opłaty oraz
dowolnej frazy znajdującej się w wykazie. Pod spodem do wyboru są odpowiednie sposoby sortowania oraz sposób
wyświetlania kolumn wykazu. W samym wykazie mamy możliwość przejścia do szczegółów i edycji konkretnej
dzierżawy bądź użytkowania wieczystego, a także zaznaczenia (pierwsza kolumna od prawej) wybranych wpisów w
celu wyświetlania bądź wydrukowania tylko wybranych. Z menu Opłaty możemy bezpośrednio przejść do konkretnego
rejestru za pomocą łącza znajdującego się po lewej stronie nad wykazem opłat.
Aby dodać opłatę za dzierżawę. najem lub użytkowanie wieczyste należy przejść do szczegółów konkretnego
zagospodarowania i tam w sekcji Opłata kliknąć Dodaj.
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Rys. 32 Dodawanie opłat za dzierżawę

3.7. Księgowość
Zakładka Księgowość jest miejscem, w którym osoby zarządzające finansami mogą zapoznać się ze statusem
opłat za dzierżawę, najem i użytkowanie wieczyste. Jest ona stworzona w celu uproszczenia i harmonizacji
przeglądania stanu finansów Gminy, związanych z mieniem komunalnym. Księgowość uprości porównanie i
przenoszenie danych o opłatach między systemem iRMK i systemami księgowości.
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3.8. Zestawienia
Podstrona zestawienia, do której możemy przejść z menu głównego generuje różnego rodzaju zestawienia, inne
w zależności od potrzeb gminy. Taką potrzebę należy zgłosić administratorowi serwisu. W zestawieniach możemy
dodawać ofertę inwestycyjną, która
szerzej zostanie opisana w punkcie 0.
Może się tam znajdować zestawienie
sprzedanych lokali, które możemy
sortować,

filtrować,

zaznaczać

wybrane

elementy

i drukować.

Istnieje

również

możliwość

tworzenia

zestawień

dotyczących

stanu mienia, np. zestawienie stanu
aktualnego
powierzchni

pod
lub

względem
wartości

każdego obrębu i rodzaju działki.

dla
Rys. 53 Przykładowe zestawienie powierzchni i wartości nieruchomości według
stanu prawnego
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4. Użytkownicy
Po wybraniu pozycji Użytkownicy w górnym menu strony, o ile posiadamy uprawnienia administratora,
przejdziemy na podstronę do zarządzania użytkownikami serwisu zawierającą wykaz wszystkich kont (użytkowników)
w nim zarejestrowanych. W wykazie tym widzimy wszystkie informacje na temat użytkowników (oprócz hasła).
Informacje te możemy zmieniać po wciśnięciu na przycisk

oraz wybraniu opcji edytuj. Kolejne pozycje

dotyczące jednego użytkownika to:


Imię i nazwisko – pojawiają się w systemie po zalogowaniu w górnym prawym rogu strony,



Login – jest on wpisywany podczas logowania,



Tryb dostępu – do wyboru: Administrator (wszystkie możliwości w serwisie), Podgląd (możliwość
przeglądania danych bez możliwości ich zmieniania), Użytkownik (możliwość zarządzania mieniem,
bez zarządzania serwisem i użytkownikami),



Aktywny – pole, które możemy zaznaczyć użytkownikowi, jeśli chcemy mu odebrać możliwość
logowania się do serwisu – użytkownik taki będzie widniał w systemie, ale będzie on archiwalny.

Użytkownika możemy dodać po wciśnięciu na przycisk
Dodaj użytkownika znajdujący się nad tabelą z wykazem
użytkowników w systemie. Dobrą praktyką jest tworzenie
loginu z pierwszej litery imienia i nazwiska (np. Jan Nowak –
jnowak) małymi literami, bez polskich znaków i spacji. Oprócz
wyżej wymienionych pól musimy jeszcze nowotworzonemu
użytkownikowi ustawić hasło, które należy wpisać również
powtórnie (zapobiega to błędom podczas wpisywania). Należy
również

wybrać

tryb

dostępu

użytkownikowi

spośród

możliwości: administrator, podgląd, podmiot, użytkownik.
Obligatoryjne są również pola Środki trwałe oraz Ekran.
Pozostałe pola są fakultatywne i można bez ich wypełniania

Rys. 34 Formularz dodawania nowego użytkownika

zatwierdzić tworzenie konta użytkownika. Na zakończenie należy wcisnąć przycisk Twórz.
Zmiany hasła można dokonać w każdej chwili i jest możliwa
wyłącznie w swoim profilu, tzn. że administrator nie ma możliwości
zmienić hasła żadnemu użytkownikowi. Odbywa się ona poprzez
wciśnięcie na link zmień hasło znajdujący się w prawym górnym rogu
obok imienia i nazwiska użytkownika. Po jego wciśnięciu pojawi się
prosty formularz, w którym musimy wpisać dotychczasowe hasło, nowe

Rys. 35 Dodawanie nowego użytkownika

hasło i powtórzenie nowego hasła. Po kliknięciu na przycisk Zmień, nasze hasło zostanie zmienione. Warto pamiętać,
że dla bezpieczeństwa działania systemu należy co jakiś czas zmieniać swoje hasło: zmniejszy to prawdopodobieństwo
zalogowania się w serwisie osób niepowołanych.
Po zakończeniu pracy w systemie, należy się z niego wylogować wciskając przycisk Wyloguj.
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5. Załącznik nr 1 - Dodatkowe funkcjonalności wdrożeń obejmujących miasta
na prawach powiatu
Minie gminy i mienie powiatu
Miasta na prawach powiatu posiadają dodatkowe opcje przełączania się (Rys. 36) pomiędzy trybem działania
na mieniu gminy a mieniem powiatu.

Rys. 36 Wybór trybu prezentacji danych
Wybranie jednego z trybów - GMINA lub POWIAT rzutuje na zawartość wykazów w zakładce „Rejestry” oraz
„Historia”. Następuje ograniczenie listy działek do tych, które są we własności lub użytkowaniu wieczystym
odpowiednio gminy lub powiatu. Wszystkie działki są dostępne zawsze w zakładce „Działki”.
Wybrany tryb określa też, jaki podmiot zostanie domyślnie dodany jako właściciel przy tworzeniu nowej
działki.
Porównanie z EGiB
Funkcja umożliwia porównanie danych znajdujących się w systemie RMK z danymi Ewidencją Gruntów i
Budynków. Umożliwia to wyłapanie i eliminację potencjalnych różnic w zakresie działek będących własnością gminy i
powiatu.
Aby porównanie było możliwe, wyznaczone osoby z urzędu, cyklicznie przekazują firmie Geo-System dane
ewidencyjne w formacie SWDE (lub innym umówionym). Dane te są następnie odpowiednio przetwarzane co odbywa
się najczęściej w nocy po dniu przekazania. Tym samym, następnego dnia po przekazaniu można z nich korzystać.
Pojawia się wtedy stosowny komunikat (rys. 37) będący jednocześnie linkiem do raportu z porównania.

Rys. 37 Opcja porównania z EGIB
Komunikat jest wyświetlany przez 5 dni od momentu przekazania danych. W raport można też wejść w każdym
momencie z poziomu okna kontroli (zakładka Działki -> Kontrole, nad zielonym paskiem filtrów).

