Urząd Miasta Racibórz
https://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/ESIM/printpdf

ESIM - Elektroniczny System Informacji Miejskiej
ESIM jest to System Informacji Przestrzennej swoim zasięgiem obejmujący teren miasta Raciborza.
System ten służy do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych oraz
towarzyszących im informacji opisowych o obiektach naszego miasta.
Uruchom aplikację mapową: www.esim.raciborz.pl

ESIM UDOSTĘPNIA
USŁUGI INFORMACYJNE - DANE PRZESTRZENNE.
Zgromadzone w systemie informacje podzielone są na następujące moduły:
Plan miasta
Turystyka i rekreacja
Komunikacja
Wspieranie rodziny
Planowanie przestrzenne
Wybory
Strefa obywatela, Inicjatywa lokalna/Budżet obywatelski
Oferty nieruchomości Gminy sprzedaż/wynajem
USŁUGI INTERAKTYWNE - ZGŁOSZENIA PUBLICZNE.
Zgłoszenia publiczne jest to moduł interaktywny z którego mieszkaniec może korzystać w przypadku

zauważenia wymagającego interwencji zjawiska na terenie miasta w następujących kategoriach:
Drogi i chodniki
Wodociągi i kanalizacja
Zieleń
Dzikie wysypiska
Odpady
Oświetlenie
Straż miejska
Uwagi mieszkańców
Inne
Zgłoszenie następuje poprzez wprowadzenie do systemu opisu wraz ze wskazaniem lokalizacji.
Informacja po akceptacji administratora systemu traﬁa bezpośrednio do służb odpowiadających na
zgłoszenie. Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę www.esim.raciborz.pl lub aplikacje mobilne
iMapMobile do pobrania poniżej:

Prezentowana w naszym serwisie internetowa mapa ESIM ma charakter
wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowana jako
dokument oﬁcjalny.
Korzystanie z zasobów tej witryny internetowej oznacza akceptację
Regulaminu.

Serwis jest dostępny 24h/d, jednak nie ma charakteru alarmowego.

Zrealizowany projekt współﬁnansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013 znajdują się na stronie https://rpo.slaskie.pl/
Kontakt: tel. 32 755 06 86, e-mail esim@um.raciborz.pl
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