Raport okresowy nr 2
dotyczący udostępniania danych publicznych jako Otwartych Danych.

Łódź, grudzień 2017 r.

Data opracowania

15 grudnia 2017 r.

Wersja dokumentu

1.1

Opracowanie:

Zespół ds. Otwartych Danych, w składzie:
- Łukasz Goss,
- Aleksandra Hac,
- Anna Kotecka-Walczak,
- Tomasz Walczak vel Walczyk,
- Anna Wierzbicka,
- Tomasz Wilk,
przy współpracy:
- Katarzyny Mikołajczyk.
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Cel dokumentu
Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie stanu obecnego oraz planu najbliższych
działań w zakresie udostępniania przez Miasto Łódź danych publicznych, ze szczególnym
uwzględnieniem danych udostępnianych elektronicznie. Dokument ten został sporządzony na podstawie
ustaleń i prac Zespołu ds. Otwartych Danych powołanego Zarządzeniem Nr 2482/VII/15 Prezydenta
Miasta Łodzi z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Otwartych Danych i realizacji
Programu Łódź – Miasto Otwarte.

Stan obecny
Zadania zrealizowane:


W serwisie BIP Miasta Łodzi utworzono podstronę poświęconą tematyce Otwartych danych
(http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/programy-publikacje-raporty/otwarte-dane/),

na

której

upubliczniono pierwsze zbiory danych spełniające kryteria „otwartości”.


W ramach nowego Portalu Miasta wykonany został serwis Otwartych Danych, który uwzględnia
w szczególności następujące założenia i funkcjonalności:
o

serwis funkcjonuje w oparciu o przyjętą powszechnie na świecie platformę CKAN,
zapewniającą unifikację zbiorów danych zgodnie ze standardami;

o

poszczególne

zbiory

danych

mogą

być

publikowane

w

następujących

formach:

zwizualizowanej, pliku do pobrania (w otwartym formacie, np. csv) lub API;
o

serwis jest zintegrowany z portalem lodz.pl (zwanego dalej Portalem), w szczególności z
modułem rejestrów Portalu, dzięki czemu możliwe jest automatyczne publikowanie jako
Otwarte Dane wybranych rejestrów prowadzonych w CMS Portalu;

o

szata graficzna serwisu jest spójna z grafiką Portalu;

o

serwis stanowi uzupełnienie BIP będącego podstawowym środkiem udostępniania przez
UMŁ informacji publicznej

o

zasady ponownego wykorzystania Otwartych Danych są spójne z zasadami ponownego
wykorzystania informacji sektora publicznego określonymi w BIP UMŁ
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Nowy serwis Otwartych Danych został udostępniony w wersji testowej, a uruchomienie wersji
„produkcyjnej” zaplanowane jest na I kwartał 2018 r. Serwis ten zastąpi działającą obecnie w BIP
podstronę Otwartych danych, o której mowa powyżej.



Do udostępnienia w serwisie przygotowanych zostało 18 wymienionych poniżej zbiorów danych:
o

Informacja o miejscowości urodzenia osób mieszkających w Łodzi według stanu z 22 marca
2016 r. oraz według stanu z 1 lutego 2017 r.

o

Popularne imiona noworodków urodzonych w 2016 roku, ze wskazaniem liczby dzieci

o

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Łodzi, w podziale na dzielnice –
Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście, Widzew według stanu z 31 grudnia 2016 r. oraz według
stanu z 30 września 2017 r.

o

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Łodzi w podziale na płeć

o

Liczba mieszkańców w przedziałach wiekowych 0-3 lat, 3-6 lat, 6-13 lat, 13-16 lat, 16-18 lat,
18-60 dla kobiet i powyżej 60 lat, 18-65 dla mężczyzn i powyżej 65 lat

o

Rejestr aktów prawnych

o

Rozkład jazdy MPK

o

Wydarzenia z kalendarza lodz.pl

o

Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury - zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia
2003 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

o

Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury - zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717,
z późn. zm.)

o

Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury - zgodnie z ustawą z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

o

Okręgowe stacje kontroli pojazdów
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o

Podstawowe stacje kontroli pojazdów

o

Ośrodki szkolenia kierowców prowadzące na terenie Łodzi szkolenie osób ubiegających się
o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami (stan na dzień 27.09.2017 r.)

o

Interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Łodzi

o

Praca - oferty pracy w UMŁ 2017

Zadania w toku:


Testowanie serwisu Otwartych danych i uzupełnianie jego treści.



Organizacja spotkań informacyjnych z Kierownikami Komórek Organizacyjnych Urzędu Miasta
Łodzi i Jednostek Organizacyjnych Miasta, które są Właścicielami zbiorów danych wpisanych do
Katalogu Otwartych Danych.

Zadania opóźnione lub niezrealizowane:


Od stycznia 2016 r. prowadzone były rozmowy z Zarządem Dróg i Transportu dotyczące
możliwości udostępnienia danych z Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem, jednakże do
chwili obecnej, z uwagi na zamknięty charakter Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem i na
zapisy umowy zawartej przez ZDiT z wykonawcą Systemu, nie było możliwe pozyskanie danych
z OSSR i ich udostępnienie jako Otwartych danych.

Planowane działania Zespołu ds. Otwartych Danych:


Zakończenie fazy testów i uruchomienie „produkcyjne” serwisu Otwartych danych pod adresem:
otwartedane.uml.lodz.pl



Identyfikacja kolejnych zbiorów danych, weryfikacja ich użyteczności i możliwości opublikowania
jako Otwarte Dane oraz publikacja wybranych zbiorów danych.
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Prowadzenie uzgodnień dotyczących formy i sposobu udostępnienia danych przez poszczególne
Komórki oraz Jednostki Organizacyjne.



Bieżąca współpraca z przedstawicielami Urzędu Miasta Łodzi, jednostek organizacyjnych Miasta
oraz innymi podmiotami angażującymi się w działania na rzecz otwartych danych.



Koordynacja udostępniania danych publicznych jako Otwartych Danych.
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