1. JAKI MATERIAŁY MOŻNA ZAMÓWIĆ POPRZEZ APLIKACJĘ GEO-INFO I.WNIOSEK
Klienci niezweryfikowani (rejestracja zwykła)
Wniosek o materiały



Mapa zasadnicza
Mapa ewidencji gruntów i budynków

Wniosek o wypis i wyrys




Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych
Wypis z kartoteki budynków
Wyrys z mapy ewidencyjnej

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego


Ustalenie numeru porządkowego

Zgłoszenie zmian danych EGiB


Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków

Klienci zweryfikowani (logowanie poprzez ePUAP lub zweryfikowani w ODGiK)
Klienci zweryfikowani oprócz materiałów jak wyżej mogą dodatkowo zamówić:
Wniosek o materiały




Zbiór danych ewidencji gruntów i budynków
Rejestr cen i wartości nieruchomości
Inne materiały

Wniosek o wypis i wyrys









Wypis z rejestru gruntów
Wypis uproszczony z rejestru gruntów
Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej
Wypis z rejestru budynków
Wypis z wykazu podmiotów
Wypis z wykazu działek
Wypis z rejestru lokali
Wypis z kartoteki lokali

2. LOGOWANIE DO APLIKACJI
Do aplikacji można się zalogować na kilka sposobów:


po zarejestrowaniu konta (klient niezweryfikowany)



poprzez platformę ePUAP (klient zweryfikowany)



po zweryfikowaniu w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (klient
zweryfikowany) – wymaga osobistej wizyty w ODGiK

3. REJESTRACJA KONTA

Po naciśnięciu klawisza „Zarejestruj się” należy uzupełnić wszystkie wymagane pole oznaczone
czerwoną gwiazdką oraz wyrazić zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną np. Dokument
Obliczenia Opłaty, Licencja itd.

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych należy nacisnąć „Zapisz i zaloguj”.
Uwaga ! w przypadku gdy powyższy Klient będzie występował już w słowniku aplikacji wyświetlony
zostanie komunikat, że Pesel jest już zajęty

W takim przypadku należy skontaktować się z pracownikiem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej



telefonicznie pod numerem 324392371, 324392361
lub mailowo geodezja@um.rybnik.pl

podając swoje dane Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.
Pracownik ODGiK zweryfikuje dane oraz nada login i hasło do aplikacji i.Wniosek.

4. ZAMAWIANIE MATERIAŁÓW (przykład zamówienia mapy zasadniczej elektronicznej w skali
1:500)


po zalogowaniu się do aplikacji Geo-Info i.Wniosek naciskamy klawisz „Nowy”.



wybieramy odpowiedni wniosek w zależności jakie materiały chcemy zamówić (w
naszym przykładzie wniosek o materiały).



uzupełniamy pole: oznaczenie wniosku nadane przez wnioskodawcę
(nieobowiązkowe).



w sekcji lokalizacja naciskamy klawisz „Wybierz obszar z mapy”.



w otwartym oknie mapy wyszukujemy obszar, z którego chcemy zamówić mapę np.
korzystając z opcji „szukanie na mapie”, wpisując numer działki i naciskają klawisz
„lupy”. Aplikacja automatycznie w oknie mapy pokaże szukaną działkę.
Uwaga ! Należy pamiętać aby wybrać jednostkę rejestrową JE jak w poniższym
przykładzie. Można również skorzystać z innych funkcji wyszukiwania albo korzystając
z funkcji przybliż/oddal zlokalizować interesujący nasz teren.



rysujemy zakres naszej mapy korzystając z funkcji „wskaż nowy obszar”.
Uwaga ! Obszar można wskazać korzystając też z innych funkcji np. „wskaż zasięg wg
wydruku” czy wczytać zasięg z pliku DXF, GML, TXT. Wskazany pierwotnie zasięg można
też edytować lub usunąć, wskazując nowy zasięg.



po wybraniu zasięgu mapy naciskamy klawisz zatwierdzenia



w następnym kroku w sekcji Przedmiot wniosku wybieramy asortyment w naszym
przypadku „Mapa zasadnicza” oraz zakres uprawnień w naszym przypadku „dla
dowolnych potrzeb”.



w następnym kroku uszczegóławiamy dane naszej mapy m.in. czy mapa ma być
drukowana czy elektroniczna, w jakiej skali ma zostać przygotowana oraz w jakim
formacie i naciskamy klawisz „+”.



w sekcji dane dodatkowe możemy uzupełnić dane osoby do kontaktu, dodatkowe
wyjaśnienia i uwagi oraz obowiązkowo uzupełniamy formę przekazania materiałów
na „usługi sieciowe”.



następnie klikamy przejdź do podsumowania



Po podsumowaniu otrzymamy informację o przybliżonym koszcie zamawianej mapy
oraz możliwość wysłania wniosku. W tym celu naciskamy klawisz „Wyślij wniosek”.



Po wygenerowaniu materiałów (generowanie może potrwać do kilkunastu minut)
udostępniona zostanie możliwość automatycznej zapłaty poprzez system PayByNet
oraz będzie można pobrać Dokument Obliczenia Opłaty i Licencję do wniosku.



Po dokonaniu opłaty czy to poprzez system PayByNet czy poprzez zwykły przelew
wchodząc na wniosek możliwe będzie pobranie zamawianej mapy.
Uwaga ! Jeżeli korzystamy ze zwykłego przelewu bankowego potwierdzenie dokonania
opłaty należy przesłać poprzez komentarz do wniosku.

