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   Regionalny System Informacji Przestrzennej 
   Jest to system informatyczny umo¿liwiaj¹cy pozyskiwanie, zarz¹dzanie i analizowanie du¿ych zbiorów danych przestrzennych opisanych atrybutami. System 
Informacji Przestrzennej (SIP) nazywany równie¿ GIS (Geographic Information System), to jak najszerzej pojêty zbiór informacji o obiektach znajduj¹cych siê 
pod, na oraz nad powierzchni¹ ziemi, odwzorowanych w geodezyjnym uk³adzie wspó³rzêdnych.
  System Informacji Przestrzennej jest podstawow¹ baz¹ wiedzy Spo³eczeñstwa Informacyjnego. W systemie zawarte s¹ informacje o terenie, 
zagospodarowaniu przestrzennym, ochronie œrodowiska, gospodarce wodnej, rolnictwie, drogach i innych wa¿nych obiektach, takich jak: urzêdy, zak³ady 
opieki zdrowotnej, apteki, placówki edukacji, zabytki itp. Znajduj¹ siê w nim równie¿ wa¿ne informacje z punktu widzenia zarz¹dzania kryzysowego (szpitale, 
niebezpieczne ruroci¹gi, linie energetyczne, zbiorniki wodne itp.).

!  Projekt „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa £ódzkiego” (IRSIP W£) jest realizowany z IV Osi priorytetowej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa £ódzkiego na lata 2007-2013 – Spo³eczeñstwo Informacyjne w ramach Dzia³ania IV.2 – E-us³ugi 
publiczne. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 12 jednostkami samorz¹du terytorialnego z województwa ³ódzkiego. Liderem projektu IRSIP W£ jest 
Województwo £ódzkie - reprezentowane przez Departament Geodezji i Kartografii Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa £ódzkiego. Partnerzy Projektu to:  
Powiat £aski, Powiat £owicki, Powiat £ódzki Wschodni, Powiat Opoczyñski, Powiat Piotrkowski, Powiat Rawski, Powiat Skierniewicki, Powiat Tomaszowski, 
Powiat Zduñskowolski, Powiat Zgierski, Miasto Piotrków Trybunalski, Miasto £ódŸ. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2007 – 2013.
Projekt uzyska³ wspó³finansowanie w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej 65,37% wydatków kwalifikowalnych.
!   Pocz¹tkowa wartoœæ ca³kowita projektu  IRSIP W£ wynosi 30 645 674,20 z³., w tym: kwota dofinansowania z EFRR wynosi 20 000 000  z³.,  wk³ad w³asny 
wynosi 10 645 674,20 z³.
  Celem g³ównym niniejszego projektu jest poprawa dostêpnoœci do informacji oraz wyrównanie dysproporcji w zakresie dostêpu do informacji przestrzennej 
poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez mieszkañców i urzêdy na terenie województwa ³ódzkiego.
  Cele poœrednie: Projekt IRSIP W£ przyczynia siê do podniesienia konkurencyjnoœci i wydajnoœci Województwa £ódzkiego.
Projekt IRSIP W£ przyczynia siê  do stworzenia warunków technicznych, administracyjnych i prawnych sprzyjaj¹cych udostêpnianiu i efektywnemu wykorzyst-
aniu informacji przestrzennej w regionie ³ódzkim.
Projekt IRSIP W£ przyczynia siê do udostêpniania wiarygodnej i pe³nej informacji szerokiemu gronu odbiorców.
Projekt IRSIP W£ przyczynia siê do zwiêkszenia koordynacji we wzajemnej wspó³pracy i wymianie informacji pomiêdzy jednostkami administracji publicznej.
Projekt IRSIP W£ równie¿ poprawi jakoœæ  pozyskiwania, analizowania i zarz¹dzania  du¿ych zbiorów danych przestrzennych.
   W ramach realizacji projektu zostanie utworzona Baza Adresowa Województwa £ódzkiego (BAW£) oraz  Geoportal Województwa £ódzkiego, ponadto 
zakupiono sprzêt i oprogramowane, wyremontowano pomieszczenia.
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