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Nowa ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie… 

 Wyzwanie dla firmy wdrażającej oprogramowanie: 

 Zakres merytoryczny systemu pochodzący z dwóch różnych obszarów wiedzy. 

 Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach powodująca rewolucję w architekturze systemu. 

 Łączna ilość wdrożeń w tym samym czasie -120 jednoczesnych wdrożeń realizowanych 
przez firmę REKORD – każde o innej specyfice. 

 Brak dotychczasowych „dobrych praktyk”.  
 

Wyzwanie dla Urzędu: 

 Najczęściej realizacja zadań przez dwa odrębne wydziały dotychczas niewspółpracujące ze 
sobą w zakresie wspólnie realizowanych zadań. 

 Brak jasnych wytycznych co do przepisów obowiązującego prawa, sprzeczne interpretacje 
oraz brak doświadczeń w realizacji zadań w świetle nowych przepisów.  

 Nowe obowiązki dla urzędów i obywateli dotychczas nie realizowane – konieczność 
wdrożenia w życie nowych obowiązków. 

 
 



Najistotniejsze obszary  wdrożenia 
dla urzędów...  

… wspierane przez systemy dedykowane dla administracji, 
takie jak np. RATUSZ ... 
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ODPADY KOMUNALNE 
ewidencje i deklaracje 

 KASA 

 PŁATNOŚCI 
MASOWE  KODY  

ODPADY KOMUNALNE 
księgowość 

eURZĄD LIDER 2 

eDOKUMENT 

1. Stan zobowiązań (raty) 
2. Płatności przez Internet 
3. Dane „techniczne” 

Analizy gospodarki odpadami 

ePUAP 

Inne 

1. Składanie dokumentów 
 elektronicznych 
(deklaracje itp.) 
2. Składanie sprawozdań 
przez  firmy wywozowe 

Możliwość przyjmowania 
deklaracji  dotyczących 
gospodarki odpadami  bez 
użycia platformy ePUAP  

Sprawozdawczość finansowa 

 eGzekucje 

 Portal dla  
firm 

wywozowych 

  
 

SPRAWOZDANIA 

Pełna dwustronna komunikacja 
gminy z firmami wywozowymi np. 
sprawozdawczość o segregacji, 
harmonogramy odbiorów itp.. 

Obsługa egzekucji należności 

Wizualizacja danych na mapach 

ODPADY KOMUNALNE w pakiecie RATUSZ® 

Ewidencja 
Ludności  

Ewidencja 
Gruntów  TERYT  GIS 

Współpraca z ewidencjami zewnętrznymi 



Zarządzanie 
dokumentami 

korespondencja 
wychodząca 

Repozytorium dokumentów dla systemu Odpady Komunalne oraz integracja 

 Systemy dziedzinowe 

Gospodarka odpadami 

Inne… 

Podatki i opłaty 

Finanse i budżet 

korespondencja 
przychodząca 



eURZĄD – płatności elektroniczne 

               BANK 

Wybór zobowiązań do 
zapłacenia 

Logowanie za pomocą  

Profilu Zaufanego 



eURZĄD – płatności elektroniczne 



ALERT 

Wiadomość 
-urzędnik 

sms 

e-mail 

…inne 

Odpady 
Komunalne 

Obce 
systemy 

System informatyczny 
 w Urzędzie 

System powiadamiania klienta 



Portal komunikacyjny dla firm wywozowych 

ODPADY KOMUNALNE 
ewidencje i deklaracje 

 Portal dla  
firm 

wywozowych 

 
SPRAWOZDANIA 

System firmy 
Wywozowej 

XML DOC 

CSV 

ePUAP 

XML 

1. Wymiana plików w tym plików generowanych z systemów dziedzinowych 

2. Udostępnianie dedykowanych informacji w formie analiz i zestawień 

3.  Sprawozdania 



Dalsze analizy w systemach raportowych 



• Prezentacja wizualna warstw mapy: 
- Działki 
- Budynki 
- Nieruchomości występujące w systemie Odpady Komunalne 
- Inne 

• Zaznaczenie i wyświetlenie inf. podstawowych o obiekcie przestrzennym 

GIS – systemy informacji przestrzennej 



ZAPRASZAMY NA STOISKO 
FIRMOWE!  

więcej informacji: www.REKORD.com.pl 



Dziękuję za uwagę 
 

mbochenek@rekord.com.pl 
 

 


