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ESIM - Elektroniczny System Informacji
Miejskiej
Miasto Racibórz daje możliwość korzystania z dwóch aplikacji mapowych: Elektronicznego Systemu
Informacji Miejskiej (ESIM) zawierającego dane przestrzenne z terenu miasta oraz aplikacji interaktywnej
Zglos24 służącej do dokonywania zgłoszeń publicznych.

ESIM udostępnia
Usługi informacyjne - Dane przestrzenne

Portal mapowy ESIM, System Informacji Miejskiej Urzędu Miasta Racibórz, udostępnia szeroki zakres
informacji przestrzennych i opisowych, przeznaczonych dla mieszkańców miasta, turystów oraz
przedsiębiorców. ESIM dostępny jest pod adresem https://raciborz.imapcity.pl

Zgromadzone w systemie informacje przestrzenne, przypisane są do odpowiednich modułów:
Portal Mieszkańca
Turystyka
Planowanie przestrzenne
Wspieranie rodziny
Oferty Inwestycyjne
Strefa Obywatela
Zabytki
Wybory

Zglos24 umożliwia
Usługi interaktywne - zgłoszenia publiczne

Dla mieszkańców Raciborza została uruchomiona również, aplikacja interaktywna Zglos24, która
umożliwia mieszkańcom, przekazywanie informacji o niepokojących, wymagających interwencji zjawiskach
występujących na terenie miasta. Zgłoszenia można wysyłać z dowolnej przeglądarki internetowej pod
adresem https://app.zglos24.pl jak również można pobrać aplikację na urządzenia mobilne z systemem
operacyjnym android i iOS.

Zgłoszenia można wysyłać w następujących kategoriach:
Zieleń
Oświetlenie
Odpady
Drogi i chodniki
Wodociągi i kanalizacja
Dzikie wysypiska
Straż miejska
Oczyszczanie miasta
Inne
Zgłoszenia dodajemy poprzez wprowadzenie do systemu opisu wraz ze wskazaniem lokalizacji. Taki sygnał
trafia do weryfikacji, do odpowiednich służb odpowiadających na zgłoszenie i podejmujących interwencję.
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.

Kontakt: tel. 32 755 06 82, e-mail esim@um.raciborz.pl
Dane przestrzenne, udostępnione są również poprzez:
1. Geoportal Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:
a. usługi (między innymi: ortofotomapa, Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów i inne) https://www.geoportal.gov.pl/uslugi/,
b. pliki gml / csv dotyczące danych adresowych - http://integracja.gugik.gov.pl/daneadresowe/
2. Geoportal Powiatu Raciborskiego http://raciborz.geoportal2.pl/
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