
Instrukcja wypełniania geoankiety udostępnionej
w ramach konsultacji społecznych dotyczących

opracowania projektu Miejscowego planu rewitalizacji
Jabłkowskiego-Podgórze 



1. Strona startowa geoankiety.

2.Strona główna.

Po uruchomieniu geoankiety pokazuje się strona główna. Poprzez nią można złożyć
wniosek  do  planu  lub  wypełnić  ankietę,  która  pozwoli  lepiej  poznać  obszar
opracowania (4). 

Dla  ułatwienia  poruszania  się  po  geoankiecie  znaleźć  możemy  menu  warstw  (1),
w którym  możemy  zmienić  wygląd  mapy  lub  włączyć  inne  warstwy  mapy  –  np.
warstwę  z  budynkami  (podkreślona  na  rysunku).  Jeśli  chcemy  złożyć  wniosek
dotyczący  konkretnej  nieruchomości,  można  skorzystać  z  menu  wyszukiwania
nieruchomości (2). Jeśli chcemy lepiej poznać możliwości, które daje nam geoankieta
możemy skorzystać z przewodnika (3).



3. Jak złożyć wniosek do Miejscowego planu rewitalizacji.

Aby złożyć wniosek do Miejscowego planu rewitalizacji należy w menu kontekstowym
w prawnym dolnym rogu wybrać „Wniosek do Miejscowego Planu Rewitalizacji”.

Po wybraniu tego narzędzia znajdujemy się w trybie wskazania punktu.

Należy  wskazać  konkretną  nieruchomość,  której  wniosek  ma  dotyczyć.  Jest  to
o tyle ważne, że geoankieta pobiera numer działki oraz numer obrębu ewidencyjnego
z mapy.



Po  wskazaniu  konkretnej  nieruchomości  pojawi  się  formularz  wniosku,  który  należy
wypełnić podając:  imię i  nazwisko lub  nazwę wnioskodawcy,  adres oraz przedmiot
wniosku. Prosimy również o wpisanie numeru telefonu, który w przypadku jakichkolwiek
wątpliwości pozwoli na kontakt z Państwem. 
(Uwaga:  narzędzie  pobiera  numer  działki  i  numer  obrębu  ewidencyjnego  z  mapy,
dlatego też prosimy o kliknięcie na mapie we właściwym miejscu)

Najważniejsza na tej planszy jest treść wniosku.

Prosimy pamiętać, by po wypełnieniu wniosku potwierdzić, że nie jest się robotem 



4. Jak wypełnić ankietę, która pozwoli lepiej poznać obszar opracowania.

Aby wypełnić ankietę należy w menu kontekstowym w prawnym dolnym rogu wybrać
jedno z czterech pytań, które chcielibyśmy Państwu zadać (domyślnie wyświetlają się
dwa, jeśli chcą Państwo wypełnić wszystkie proszę użyć suwaka): 
1) Wskaż obszar, który powinien się zmienić lub pozostać takim jaki jest.
2) Wskaż miejsce dla nowych terenów zieleni i rekreacji.
3) Wskaż miejsce dla nowej zabudowy.
4) Wskaż miejsce, w którym zabudowa wymaga modernizacji.

Po uruchomieniu każdego z tych pytań wchodzą Państwo w tryb rysowania. 

Zaznaczając  na  mapie  właściwe  punkty  wyznacza  się  obszar  zainteresowania.
Ważne:  aby  zakończyć  rysowanie  należy  wskazać  pierwszy  wierzchołek.  Po
zakończeniu rysowania wyświetli się odpowiedni formularz.



Dla pytania 1):

Dla pytania 2):



Dla pytania 3):

Dla pytania 4):

Prosimy o wpisanie niezbędnych danych (określonych * ), co w przypadku jakichkolwiek
wątpliwości pozwoli na kontakt z Państwem.

5. Co się stanie ze wszystkimi wnioskami i ankietami?
Wszystkie wnioski oraz ankiety zostaną przekazane do Biura Rewitalizacji w Wydziale
Rozwoju  Miasta  Urzędu  Miasta  Kalisza  i  służyć  będą  opracowaniu  projektu
Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze. 


