PROBLEMY
Dostęp do informacji o środowisku Krakowa jest utrudniony, a informacje
rozproszone i umieszczone w róŜnych miejscach

KONIECZNE DZIAŁANIA
1. W zakładce „środowisko” powinny znajdować się informacje (lub
bezpośredni link) znajdujące się obecnie na podstronach portalu Urzędu
Miasta Krakowa:
 w BiP na stronie http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=17950 informacje
o toczących się postępowaniach administracyjnych i wydanych
decyzjach dotyczących środowiska
 w BiP na stronie http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=2962
 w BiP na stronie http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=14606
(informacje związane z gospodarką komunalną)
+ bezpośredni link do http://www.ekocentrum.krakow.pl/
+ bezpośredni link do aktualnych wskaźników jakości powietrza
2. NaleŜy wprowadzić ogólną wyszukiwarkę informacji na stronie
http://www.krakow.pl/nasze_miasto/1363,artykul,srodowisko.html
3. W zakładce „środowisko” naleŜy wprowadzić newsletter: informacje o
wszczętych postępowaniach dotyczących decyzji środowiskowych

„Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i
jego ochronie” jest chaotyczny i nieprzyjazny dla przeglądających

4. W „Wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o
środowisku i jego ochronie” naleŜy dokonać zmian w wyszukiwarce w
celu ułatwienia odszukania konkretnych informacji
a) Karty powinny być zamieszczone chronologicznie wg dat wszczęcia
postępowania lub złoŜenia wniosku oraz wydania decyzji
b) NaleŜy wprowadzić sposób wyszukiwania dokumentów wg opcji:
 Wnioski o usunięcie drzew
 Wnioski o pozwolenie wodno-prawne
 Wnioski na wytwarzanie odpadów
 Decyzje o zgodzie na usunięcie drzew
 Decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym
 Decyzje o zgodzie na wytwarzanie odpadów
 Wnioski wg wyszukiwarki dzielnic oraz ulic

Brak dostępu do internetowej mapy wydanych pozwoleń na usunięcie drzew
o której mowa w rozdziale 3.1.1. OCHRONA PRZYRODY I
KRAJOBRAZU Programu Ochrony Środowiska
„wdroŜono zintegrowanie systemu słuŜącego do wydawania zezwoleń na
usunięcie drzew z Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej –
automatyczna lokalizacja na mapie wydanych zezwoleń;”
Niektóre informacje są obwarowane zapisami zakazującymi ich prezentacji
np. Mapa hałasu obwarowana jest następującym zapisem „Mapy ani Ŝadna
ich część bez pisemnej zgody Prezydenta miasta Krakowa nie mogą być
wykorzystywane w systemach odtwarzalnych bądź reprodukowane
jakimkolwiek sposobem: fotograficznym, mechanicznym lub innym.”

Upublicznienie elektronicznej mapy systemu słuŜącego do wydawania
zezwoleń na usunięcie drzew o której mowa w rozdziale 3.1.1.
OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU Programu Ochrony
Środowiska

Zniesienie zakazu prezentacji materiałów udostępnionych na portalu UMK

