
 
 

 

 

 

 

  

Na stronie głównej MSIP 
należy wybrać ikonę 
GEOPORTALE  

W wyszukiwarce wypełnić należy puste pola (obręb, numer działki) 
poprzez wybór odpowiedniej wartości z rozwijalnej listy. 

 

 UWAGA: Wybierając klawisz „Raport”, uzyskujemy dokument do 
wydruku zawierający podstawowe informacje o działce wraz z obrazem 
mapy. Dokument ten otwiera się w nowym oknie przeglądarki. 

GDZIE DOSTĘPNY JEST MSIP?  

Opis form własności 
użytych w legendzie 
znajduje się w 
Serwisie Głównym 
MSIP dostępnym na 
stronie głównej MSIP.  

JAK SPRAWDZIĆ KTO JEST WŁAŚCICIELEM DZIAŁKI? 

 

MSIP znaleźć można pod adresami 
internetowymi: 

 
  gliwice.eu gdzie następnie 

należy kliknąć w jedno ze 
wskazanych miejsc : 
1. Plan miasta 
2. Oferta Nieruchomości 
3. GEOPORTAL PLAN MIASTA 

  msip-mapa.um.gliwice.pl  
wyświetli się wówczas 
strona główna MSIP 

 
Następnie kliknąć w dowolny 
GEOPORTAL, np. mieszkańca, inwestora. 
Wyszukanie dowolnej działki w Gliwicach 
możliwe jest we wszystkich 
prezentowanych w MSIP GEOPORTALACH. 

 

Okno Warstwy\Legenda 

Po kliknięciu w przycisk „Wyszukaj” system automatycznie wskaże na 
mapie wybraną działkę. 

Przybliżenie do 
obiektu na mapie 

Oddalenie  od  
obiektu na mapie 
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JAK WYSZUKAĆ DZIAŁKĘ? 

Najszybszą metodą na wyszukanie dowolnej działki jest wykorzystanie narzędzia 
WYSZUKIWARKA UNIWERSALNA. Wyszukiwarka ta dostępna jest w głównym 

pasku narzędziowym, po kliknięciu w ikonę z lupą . 

Informacja o strukturze własności 
nieruchomości dostępna jest 
wyłącznie w GEOPORTALU 
INWESTORA. W oknie warstwy (okno 

warstwy włączane ikoną  z 
głównego paska narzędziowego) 

należy zaznaczyć  (klikając) 
biały kwadrat przed warstwą 
„Struktura własności”. 

UWAGA: Warstwa struktura własności widoczna jest od skali 1:10000, stąd 
aby obejrzeć dane na mapie należy mapę stosownie powiększyć 
wykorzystując narzędzia nawigacyjne znajdujące się w głównym pasku 
narzędziowym GEOPORTALI. 

Do przybliżania/oddalania 
na mapie można użyć rolki 
myszki. 

Objaśnienie użytych do rozróżnienia form własności kolorów na 
mapie znajdują się w legendzie. Legenda dostępna jest z głównego 

paska narzędziowego poprzez wybór ikony , a następnie: 

 

UWAGA: Informacja o strukturze własności nieruchomości w 
wersji do wydruku pojawia się w „Raporcie” generowanym z 
poziomu WYSZUKIWARKI UNIWERSALNEJ (opisanej w części „JAK 
WYSZUKAĆ DZIAŁKĘ?”). 
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NARZĘDZIA NAWIGACYJNE 

 kliknięcie w oknie 
Warstwy/Legendy w 
zakładkę „legenda”, 

 
       lub 
 

 z okna warstwy, poprzez 
kliknięcie w trzy poziome 
kreski pojawiające się po 
najechaniu na warstwę 
„Struktura własności” i 
wybór pozycji „Legenda” 
w rozwijanej liście. 

 

OPIS SYMBOLI UŻYTYCH NA MAPIE 

Aby przejść z okna mapy do strony głównej MSIP wystarczy 

kliknąć logo MSIP  znajdujące się w lewym 
górnym narożniku przeglądarki.  



 
 
WARSTWA – forma prezentacji obiektów przestrzennych na mapie cyfrowej. Obiekty 
na warstwie przedstawione są za pomocą znaków graficznych udostępnionych w 
LEGENDZIE. Warstwy budują strukturę mapy cyfrowej (GEOPORTALE). 
GEOPORTAL – to portal internetowy zapewniający dostęp do takich usług jak: 
wyszukiwanie, przeglądanie, pobieranie i przekształcanie danych przestrzennych. 
Każdy z geoportali składa się z tego samego zestawu warstw podkładowych oraz 
wybranych warstw tematycznych.  
MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 

W celu dokonania pomiaru na mapie w MSIP należy kliknąć ikonę  
w głównym pasku narzędziowym, a następnie najechać myszką na 
„Narzędzia pomiarowe”. Rozwinie się wówczas kolejna lista, z której, w 
zależności od potrzeb, wybrać można narzędzie pomiaru długości, 
powierzchni czy współrzędnych. 

 

  

  

MIEJSKI SYSTEM  
INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 

(MSIP) 

msip-mapa.um.gliwice.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Urząd Miejski w Gliwicach 
ul. Zwycięstwa 21 

44-100 Gliwice 
tel. (32) 231 30 42, 32 231 30 41 

Samodzielny Referat Miejskiego 
Systemu Informacji Przestrzennej 

tel. (32) 338 65 31 
sip@um.gliwice.pl 

 

JAK ZMIERZYĆ ODLEGŁOŚĆ I POWIERZCHNIĘ? 

Informacja o przeznaczeniu działki w MPZP dostępna jest wyłącznie w 
GEOPORTALU INWESTORA.  

W oknie warstwy (okno warstwy włączane ikoną  z głównego paska 

narzędziowego) należy zaznaczyć  (klikając) biały kwadrat przed 
warstwą Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 
(analogicznie do „JAK SPRAWDZIĆ KTO JEST WŁAŚCICIELEM DZIAŁKI?”) 

UWAGA: Informacja o powierzchni geodezyjnej nieruchomości w wersji 
do wydruku pojawia się w „Raporcie” generowanym z poziomu 
WYSZUKIWARKI UNIWERSALNEJ (opisanej w części „„JAK WYSZUKAĆ 
DZIAŁKĘ?)” 

Dwa najprostsze sposoby uzyskania informacji o dowolnym obiekcie (np. 
działce) w MSIP: 

 gdy nie jest znane położenie obiektu na mapie, a dostępna jest 
informacja o adresie lub numerze działki - w oknie 
WYSZUKIWARKI UNIWERSALNEJ (opisanej w części „JAK 
WYSZUKAĆ DZIAŁKĘ?”) wybrać zakładkę „Znajdź działkę” lub 
„Znajdź adres”, wypełnić pola, a następnie kliknąć w klawisz 
„Raport”. Wygenerowany raport można wydrukować 
wybierając z paska głównego przeglądarki internetowej „Plik”, 
a następnie z rozwijalnej listy „Drukuj”. 

BUDŻET OBYWATELSKI 

JAKIE JEST PRZEZNACZENIE DZIAŁKI W MIEJSCOWYM 
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO? 

Klikając w wybrane narzędzie 
pomiarowe (długość, 
powierzchnia) automatycznie 
rozpoczyna się pomiar. Pomiaru 
dokonujemy klikając w 
odpowiednie punkty na mapie. 
System na bieżąco będzie 
wskazywał długość linii lub 
boków mierzonego obiektu. 

JAK SZYBKO POZYSKAĆ INFORMACJĘ O DOWOLNYM 
OBIEKCIE? 

Ten sam efekt osiągnąć można wybierając ikonę  w głównym pasku 
narzędziowym, a następnie klikając w wybrany obiekt (np. działkę). 

Znając położenie wybranej działki, wystarczy najechać kursorem 
myszki na jej obszar, a system automatycznie wyświetli w „chmurce” 
informacje o nazwie planu, numerze uchwały (z możliwością przejścia 
do treści uchwały – format pdf) oraz link do pliku JPEG, w którym 
zawarty jest załącznik mapowy do uchwały wraz z legendą.  

 
Aby pobrać i zapisać 
załącznik mapowy (raster) 
MPZP na dysku lokalnym, 
wystarczy tylko kliknąć w 
słowo „pobierz”.  

Pomiar kończymy klikając dwukrotnie lewym klawiszem myszy w ostatni 
punkt mierzonego obiektu.  

Pomiar skasować można wybierając ikonę  z głównego paska 
narzędziowego. 
 

 
 gdy znane jest położenie obiektu na mapie - kliknąć prawym 

klawiszem myszki w obiekt, a następnie z rozwijalnej listy 
wybrać „Informacje o obiekcie” 

 

UWAGA: Gdy w miejscu, w którym położony jest szukany obiekt występują 
także inne obiekty na mapie, należy w dolnej części okna ”Informacje o 
obiekcie” wybrać właściwą zakładkę.  

INFORMACJE O OBIEKCIE 


