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W dniu 23 września 2008 roku w Starostwie Powiatowym w Wołominie odbyło się spotkanie wykonawców geodezyjnych z władzami
powiatu i przedstawicielami firmy Geo system Sp. z o.o. dostarczającej rozwiązania informatyczne do prowadzenia powiatowego
zasobu geodezyjno-kartograficznego. Głównym celem spotkania było przekazanie wykonawcom geodezyjnym informacji o
działającym w powiecie od stycznia bieżącego roku internetowym zgłaszaniu prac geodezyjnych oraz uzyskaniu ich opinii i sugestii z
tym związanych.
Ze strony starostwa w spotkaniu uczestniczył Wicestarosta Ryszard Węsierski oraz Kierownik PODGIK Piotr Głębicki. Firmę
reprezentował Waldemar Izdebski, Piotr Jurczak i Zbigniew Malinowski. W spotkaniu uczestniczyło ok. 30 wykonawców z terenu
oficjalnym powitaniu gości i otwarciu spotkania przez Wicestarostę i krótkim wystąpieniu Kierownika PODGIK Prezes firmy
przedstawił główne zagadnienia związane z informatyzacją pracy PODGiK ze szczególnym uwzględnieniem internetowej
zgłaszania prac geodezyjnych w naszym powiecie.

Geo-system
powiatu. Po
Geo-system
technologii

Jak wynika z przedstawionego poniżej obrazu strony www.igeomap.pl nasz powiat znajduje się w grupie kilkunastu powiatów korzystających
z technologii informatycznej iGeoMap firmy Geo-system służącej do prezentacji danych geodezyjnych w internecie oraz wspomagania obsługi
prac geodezyjnych.

.
Zastosowanie tych technologii informatycznych może mieć miejsce dzięki temu, że nasz zasób geodezyjny jest od ośmiu lat zasobem
zinformatyzowanym.
Analizując funkcjonalność internetowego zgłaszania prac geodezyjnych należy powiedzieć, że korzysta z niej 69 firm geodezyjnych, w których
działaność prowadzi 252 geodetów uprawnionych. Dotychczas drogą internetową zgłoszono 1425 prac geodezyjnych co stanowi ok. 12%
wszystkich zgłoszonych w tym roku prac geodezyjnych. Na tle innych powiatów korzystajacych z identycznej technologii wypadamy całkiem
dobrze zajmujac 2 miejsce.
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Na bazie informacji przekazanych przez geodetę w serwisie iGeoMap, oprogramowanie GEO-MAP pracujące w PODGIK odbiera zgłoszone
prace i generuje dokumenty elektroniczne, które po kilkunastu minutach są dostępne dla geodety zgłaszającego prace. Obecnie wśród
dokumentów elektronicznych znajdują się: zgłoszenie pracy, wykaz materiałów, mapa do porównania z terenem, wypisy z ewidencji gruntów
oraz dane wsadowe do systemu GEO-MAP, co schematycznie przedstawiono poniżej.

.
Na spotkaniu zwrócono również uwagę na dostępność różnych danych przestrzennych do ogólnego wykorzystania zarówno przez geodetów
jaki i ogół obywateli. Przykładem takich danych są dane dostępne na stronie PODGIK pod ikonami wirtualny powiat oraz serwis WMS dla
powiatu.

.
Wirtualny powiat oferuje zestaw danych do popularnego oprogramowania Google Earth przedstawiający nasz powiat w wizualizacji
trójwymiarowej na tle zdjęć satelitarnych.
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.
Serwis WMS dla powiatu oferuje zestaw danych ewidencji gruntów i budynków w światowym standardzie WMS, do dalszego wykorzystania w
serwisach budowanych przez inne instytucje na bazie danych starostwa.

.
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