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Serwis iRMK słuŜy do zarządzania mieniem komunalnym. Obejmuje informacje o działkach stanowiących
mienie komunalne oraz prowadzeniem rejestru podmiotów uŜytkowania wieczystego dzierŜaw, trwałego zarządu
i innych. Zakres informacji przechowywany w bazie serwisu pozwala efektywnie zarządzać mieniem komunalnym
i w łatwy sposób wykonywać wszelkie zestawienia statystyczne.
Zarządzanie mieniem komunalnym jest jednym
z podstawowym zadań realizowanych przez gminy.
DuŜą cześć mienia stanowią nieruchomości oddane
w uŜytkowanie wieczyste.
W efektywnym zarządzaniu mieniem komunalnym
warto wykorzystywać nowoczesne rozwiązania
informatyczne, których niewątpliwie dostarcza serwis
iRMK.
Dostęp do serwisu jest realizowany z poziomu
przeglądarki internetowej, dzięki czemu do korzystania
z niego wymagany jest jedynie komputer podłączony do
Internetu. Dane przechowywane są w relacyjnej bazie
danych, dzięki czemu zmiany moŜe wprowadzać wiele
osób jednocześnie bez obawy utraty waŜnych
informacji.
Dostęp do serwisu wymaga logowania. UŜytkownik
moŜe posiadać jeden z 4 poziomów dostępu.
uprawnienia,
w
tym
Administrator - pełne
moŜliwość zarządzania prawami
dostępu innych uŜytkowników.
- moŜliwość przeglądania oraz edycji
UŜytkownik
danych będących przedmiotem
serwisu.
- moŜliwość przeglądania danych oraz
Obserwator
generowania raportów.
- ten
tryb
dostępu
umoŜliwia
Podmiot
podmiotom związanym z rejestrem,
wgląd w swoje dane z moŜliwością
ich edycji.

Jak juŜ wspomniano wcześniej, w systemie
przechowywane są dane osobowe podmiotów będących
uŜytkownikami
wieczystymi,
dzierŜawcami,
zarządcami. Podmiot jest charakteryzowany przez
nazwę, określenie czy jest to osoba fizyczna, prawna,
małŜeństwo itd., adres, numer regon, NIP, PESEL,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
Z podmiotem związana jest jedna lub wiele
nieruchomości będących w uŜytkowaniu wieczystym
z określeniem udziału w uŜytkowaniu, opłatach
i ewentualnych bonifikatach.

W systemie przechowywane są dane odnoszące się
do działek będących w zasobie mienia komunalnego.
KaŜdą działkę charakteryzuje szereg parametrów jak:
numer ewidencyjny, pole ewidencyjne, nr KW, adres,
podstawa wyceny, data wyceny, wartość oraz
powierzchnia i szereg innych.

Informacja o uŜytkowaniu wieczystym na działce
zawiera dane o podmiocie będącym uŜytkownikiem
wieczystym, udziale podmiotu w uŜytkowaniu, oraz
opłatach z tytułu uŜytkowania.

Serwis umoŜliwia wyszukiwania podmiotów
i działek na podstawie róŜnorodnych kryteriów.
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Większość wykazów generowanych przez serwis
moŜna zapisać do pliku PDF a następnie wydrukować.

UŜyteczną funkcjonalnością w serwisie jest
moŜliwość
róŜnorodnej
prezentacji
graficznej
zgromadzonych
danych.
Prezentację
moŜna
wykonywać wszędzie tam, gdzie występują działki
ewidencyjne. PoniŜej przedstawiono prezentację działek
będących przedmiotem uŜytkowania podmiotu na tle
Google Maps.

Kolejną ciekawą funkcjonalnością serwisu jest
moŜliwość
automatycznej
prezentacji
działek,
wystawianych do sprzedaŜy. Wystarczy zaznaczyć taką
działkę jako „Ofertę inwestycyjną” aby znalazła się
w ogólnodostępnej części serwisu nazywanej ofertą
inwestycyjną.

Działki moŜna teŜ oglądać na tle mapy ewidencyjnej
oraz ortofotomapy.
Szczegółowo z funkcjonalnościami serwisu moŜna
zapoznać się pod adresem :
http://geo-system.home.net.pl/test-gn/index.php
Przykład aktualnej oferty inwestycyjnej moŜna znaleźć
na stronie www.marki.pl.
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