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1 Wstęp
Przeglądarka map Geoserwisu GDOŚ jest aplikacją internetową obsługiwaną przez przeglądarkę
internetową. Na komputerze użytkownika nie jest wymagane instalowanie żadnego dodatkowego
oprogramowania. Aby uruchomić Geoserwis wystarczy wpisać adres http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
w przeglądarce internetowej. Aplikacja działa prawidłowo w następujących przeglądarkach internetowych:
• Internet Explorer 6 lub nowszy;
• FireFox 1.5 lub nowszy;
• Safari 3 lub nowszy;
• Chrome 3 lub nowszy;
• Opera 9 lub nowsza;
Ponadto w przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript oraz Cookies (obie te funkcje są
domyślnie włączone w każdej przeglądarce).

2 Elementy interfejsu użytkownika
2.1 Widok ogólny

2.

1.

3.

4.

6.
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5.

Interfejs użytkownika przeglądarki map Geoserwisu GDOŚ składa się z następujących elementów:
1. panel narzędziowy,
2. górny pasek narzędziowy,
3. panel mapy podkładowej i zakładki legendy,
4. panel współrzędnych,
5. panel wyszukiwania,
6. panel podziałki liniowej.
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2.2 Panel narzędzi

- widok całej Polski

- poprzedni widok

- przybliżenie widoku

- oddalenie widoku

- przesunięcie widoku

- identyfikacja form ochrony przyrody oraz obiektów użytkownika

- pokazanie paska narzędziowego z funkcjami do rysowania

- pokazanie paska narzędziowego z funkcjami do pomiarów
Zrzut ekranu 2

Narzędzia aktywuje się poprzez kliknięcie na ich ikonę. Kolorem różowym zaznaczone jest aktualnie
aktywne narzędzie.

2.2.1 Pasek narzędzi do rysowania

Zrzut ekranu 3

Funkcjonalność przycisków (od lewej):
1. zaznaczanie narysowanych obiektów
Obiekty niezaznaczone

Jeden obiekt zaznaczony
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2. rysowanie punktów
Bez narysowanych punktów

Z narysowanymi punktami

3. rysowanie linii
Bez narysowanej linii

Z narysowaną linią

4. rysowanie obszarów
Bez narysowanego obszaru

5. edycja tekstowa obiektów

Z narysowanym obszarem

(opis na następnej stronie)

6. edycja graficzna obiektów
Obiekt przed edycją

Obiekt w trakcie edycji
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7. usuwanie zaznaczonych obiektów
Zaznaczony obiekt do usunięcia

Po usunięciu obiektu

8. pokazanie/ukrycie warstwy z narysowanymi obiektami
Warstwa z obiektami widoczna

Warstwa z obiektami ukryta

Obiekty użytkownika rysuje się poprzez klikanie lewym przyciskiem myszy w oknie mapy (dwukrotne
kliknięcie kończy rysowanie obiektu). Po kliknięciu w przycisk edycji tekstowej pojawia się okno z
parametrami obiektu (jeśli obiekt został zanaczony, okno to będzie zawierało jego geometrię):

1.
2.

3.

Zrzut ekranu 4
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Okno edycji tekstowej składa się z następujących elementów:
1. układ współrzędnych, w którym mają być edytowane współrzędne obiektu. Na rozwijalnej liście
dostępne są następujące układy (WGS 84 jest to długość i szerokość geograficzna w postaci
zapisu dziesiętnego):

Zrzut ekranu 5

2. format danych (WKT, GML, KML, GPX lub lista punktów):

Zrzut ekranu 6

3. formularz ze współrzędnymi wierzchołków edytowanego obiektu:

Zrzut ekranu 7

Kolejne wierzchołki można dodawać

lub usuwać

. Po zakończeniu edycji należy kliknąć przycisk

aby zapisać zmiany.

2.2.2 Pasek narzędzi do pomiarów

Zrzut ekranu 8
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Funkcjonalność przycisków (od lewej):
1. pomiar odległości

Zrzut ekranu 9

2. pomiar powierzchni
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3. analiza odległości

Zrzut ekranu 11

W celu dokonania pomiaru liniowego lub powierzchniowego należy wyznaczyć kolejne wierzchołki linii
lub obszaru, klikając lewym przyciskiem myszy w oknie mapy (dwukrotne kliknięcie kończy pomiar i
wyświetla wynik). Analiza odległości umożliwia automatyczne obliczenie odległości od narysowanego przez
użytkownika obiektu do najbliższych form ochrony przyrody (przykład na powyższym zrzucie ekranu). W
celu dokonania analizy należy wcześniej narysować obiekt i zaznaczyć go.
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2.2.3 Okno identyfikacji obiektów

Po aktywowaniu narzędzia do identyfikacji obiektów
i kliknięciu na formę ochrony przyrody
pojawia się okno ze szczegółowymi informacjami na jej temat (takie jak na poniższym zrzucie ekranu):
• rodzaj formy ochrony przyrody,
• nazwa,
• powierzchnia,
• kod (w przypadku obszarów Natura 2000).

Zrzut ekranu 12

2.3 Panel wyszukiwania
Dolny panel z opcjami wyszukiwania:

Zrzut ekranu 13

Panel wyszukiwania umożliwia przeszukiwanie następujących baz i rejestrów:
• Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody (zakładka „Obszary chronione”);
• Państwowy Rejestr Granic (zakładka „Podział administracyjny”):
o województwa,
o powiaty,
o gminy,
o obręby ewidencyjne (wyszukiwanie po numerach np. 086101_1.0008);
• Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (zakładka „Nazwy geograficzne”).
Wyniki wyszukiwania wyświetlane są w oddzielnym oknie. Panel może zostać zminimalizowany
zmaksymalizowany

lub

.
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2.3.1 Okno z wynikami wyszukiwania

Zrzut ekranu 14

Po kliknięciu w wiersz wyników, widok mapy zostanie przybliżony do wybranego obiektu.

2.4 Panel mapy podkładowej i zakładek legendy

Zrzut ekranu 15
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Panel mapy podkładowej i zakładek legendy został podzielony na dwie części:
• rozwijalna lista z wyborem mapy podkładowej,
• system zakładek z drzewkami dostępnych warstw.
Obie części można ukryć za pomocą przycisku . Widoczność warstwy w oknie mapy ustawia się
checkbox-em ( - warstwa widoczna, - warstwa ukryta). Styl wyświetlania warstw z formami ochrony
przyrody może być konfigurowany za pomocą przycisku
(funkcjonalność konfiguracji stylu opisana
została w dalszej części instrukcji).
Jednocześnie może być otwarta tylko jedna zakładka. Zakładki otwiera się poprzez kliknięcię lewym
przyciskiem myszy. Domyślnie otwarta jest zakładka Geoserwisu GDOŚ. Na poniższym zrzucie ekranu
przedstawiona została zakładka Infrastruktury drogowej z mapami hałasowymi opracowanymi przez
Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad.

Zrzut ekranu 16

Zakładki zawierają:
• rozwijalną listę dostępnych warst,
•

przycisk konfikurowania przeźroczytości warstwy

•

przycisk wyłączania warstwy

•
•

przycisk informacji o zakładce
,
oraz drzewko legendy wybranej warstwy.

,

,

Jednocześnie może być wybrana tylko jedna warstwa z rozwijalnej listy.
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2.4.1 Dostępne warstwy podkładowe

Zrzut ekranu 17

Dostępne są następujące warstwy podkładowe:
Nazwa
Treść
ortofomapa GUGiK
ortofotomapa ze zdjęć lotniczych i
satelitarnych z Państwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego
mapa topograficzna TBD
podkład generowany z Topograficznej
Bazy Danych z Państwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego
mapa topograficzne skan
obrazy zeskanowanych analogowych
map topograficznych
ortofotomapa Google
ortofotomapa ze zdjęć lotniczych i
satelitarnych
National Geographic World Map
Podkład opracowany przez National
Geographic
mapa UMP-pcPL
podkład Uzupełniającej Mapy Polski
tworzonej przez użytkowników
mapa OpenStreetMap
podkład topograficzny tworzony przez
użytkowników w ramach projektu
OpenStreetMap

Układ
PUWG 1992 (EPSG:2180)

PUWG 1992 (EPSG:2180)

PUWG 1992 (EPSG:2180)
EPSG:900913
EPSG:3857
EPSG:900913
EPSG:900913

Po wybraniu warstwy ortofotomapy GUGiK w legendzie dostępne są dodatkowe warstwy:
• dane katastralne GUGiK,
• Państwowy Rejestr Granic,
• Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych.

2.4.2 Styl warstw

Zrzut ekranu 18

Okno z konfiguracją stylu wyświetlania warstw z formami ochrony przyrody dostępne jest po kliknięciu
w przycisk
w panelu legendy. Parametrami, które podlegają konfiguracji są: przezroczystość (od 0% do
100%) oraz wypełnienie (pełne, częściowe oraz brak).
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dolna lista

górna lista

2.4.3 Dodatkowe warstwy WMS

Zrzut ekranu 19

Geoserwis GDOŚ umożliwia podłączenie dodatkowych warstw za pomocą usługi WebMapService z
innych Systemów Informacji Geograficznej. Okno dodawania warstw WMS dostępne jest po kliknięciu w
przycisk
, znajdujący się w panelu legendy (patrz punkt 2.4 Panel mapy podkładowej i legendy).
Warstwy mogą być dodane z predefiniowanych usług WMS bądź z usługi wprowadzonej przez użytkownika
. W celu dodania warstw WMS należy kliknąć w usługę z górnej listy,

za pomocą przycisku

a następnie przyciskiem
pobrać dostępne warstwy. W przypadku pojawienia się
komunikatu o braku warstw dla aktualnego układu wspórzędnych należy zmienić mapę podkładową (na
inny układ współrzędnych). Po prawidłowym pobraniu, warstwy wyswietlą się w dolnej liście. W celu
dodania ich do mapy należy zaznaczyć je checkbox-em

i kliknąć przycisk

.

2.5 Panel podziałki liniowej

Zrzut ekranu 20

Podziałka liniowa jest graficznym obrazem skali w systemie metrycznym i anglosaskim. Panel może
zostać zminimalizowany

lub zmaksymalizowany

.

2.6 Panel współrzędnych

Zrzut ekranu 21

Współrzędne geograficzne (λ, φ) oraz płaskie (x, y) są podawane w systemie WGS84(GRS80). Panel
może zostać zminimalizowany

lub zmaksymalizowany

.
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2.7 Górny pasek narzędziowy

Zrzut ekranu 22

Na górnym pasku narzędziowym znajdują się następujące funkcjonalności:
• przycisk włączający funkcję drukowania (Drukuj),
• przycisk wyświetlający URL do aktualnego widoku mapy (Link),
• przycisk wyświetlający instrukcję użytkownika (Pomoc),
• przycisk do logowania (Zaloguj).

2.7.1 Drukowanie

Zrzut ekranu 23

W oknie konfiguracji wydruku można ustawić następujące parametry:
• rozmiar strony: A3, A4;
• orientacja strony: pionowa, pozioma;
• skala: domyślnie dopasowana do widoku mapy lub 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10 000,
1:25 000, 1:50 000, 1:100 000;
• jakość wydruku: niska, średnia, wysoka;
• tytuł mapy;
• opis.
Przyciskiem
można dopasować skalę wydruku do aktualnego widoku mapy. Funkcja
drukowania jest włączana z górnego paska narzędziowego.
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2.7.2 Link do widoku Geoserwisu GDOŚ

Zrzut ekranu 24

Okno z URL-em do aktualnego widoku mapy włączane jest z górnego paska narzędziowego.

3 Użytkownicy autoryzowani
3.1 Logowanie

Zrzut ekranu 25

Okno z formularzem do logowania jest włączane z górnego paska narzędziowego.

3.2 Dodatkowe funkcje po zalogowaniu
3.2.1 Rozszerzony pasek narzędzi do rysowania

Zrzut ekranu 26

Po zalogowaniu w pasku narzędzi do rysowania dostępny jest dodatkowy przycisk
służący do
zapisywania obiektów użytkownika w bazie Geoserwisu GDOŚ. Przycisk ten jest aktywny po zaznaczeniu
narysowanego obiektu (narzędziem
). Po kliknięciu pojawia się okno, w którym należy podać parametry
zapisywanego obiektu:
• opis obiektu,
• informację czy obiekt ma być widoczny dla innych użytkowników po zalogowaniu (Obiekt
publiczny: ).
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Zrzut ekranu 27

Po kliknięciu przycisku

obiekt jest zapisywany w bazie Geoserwisu GDOŚ.

3.2.2 Dodatkowe warstwy w legendzie

Zrzut ekranu 28

Po zalogowaniu, w legendzie widoczne są warstwy użytkowników. Symbolizacja jest różna w zależności
od parametrów obiektów.

3.2.3 Obszar edycji

Zrzut ekranu 29

Użytkownik, w zależności od uprawnień, może wprowadzać dane na określonym przez administratora
obszarze. Może być to obszar:
• całej Polski,
• województwa,
• powiatu,
• gminy.
Obszar, na którym użytkownik może wprowadzać obiekty jest określony w górnym pasku
narzędziowym obok nazwy użytkownika.
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3.2.4 Importowanie/eksportowanie danych

Zrzut ekranu 30

Po zalogowaniu istnieje możliwość importu oraz eksportu danych użytkownika. Okno importu/eksportu
danych pojawia się po kliknięciu przycisku
z górnego paska narzędziowego. Użytkownik ma
możliwość zaimportowania danych do bazy Geoserwisu GDOŚ z plików gpx oraz shape-zip (archiwum zip z
plikami *.shp, *.shx oraz *.dbf o tej samej nazwie). Ponadto isnieje możliwość wyeksportowania danych
użytkownika z bazy Geoserwisu GDOŚ do formatów gpx i shape-zip. Dodatkowo w oknie importu/eksportu
danych użytkownik ma możliwość usunięcia swoich danych z bazy Geoserwisu GDOŚ.

3.2.5 Snapping
Funkcja snappingu - przyciągania do pobliskich form ochrony przyrody – włącza się automatycznie
podczas edycji obiektów użytkownika, które zostały już zapisane w bazie danych.

3.2.6 Identyfikacja obiektów użytkownika
Obiekty użytkownika identyfikuje się tym samym narzędziem, co formy ochrony przyrody, czyli:

.

3.2.7 Wylogowywanie
W celu wylogowania użytkownika z Geoserwisu GDOŚ należy kliknąc w przycisk
paska narzędziowego.

z górnego

16

4 FAQ
1. Jak sprawdzić, czy moja działka znajduje się w obszarze chronionym?
Możliwość taka istnieje na podkładzie mapowym „ortofotomapa GUGiK”. W tym celu należy
włączyć w legendzie warstwy z danymi katastralnymi GUGiK, które są wyświetlane przy dużym
powiększeniu.

Zrzut ekranu 31

2. Gdzie można uzyskać login i hasło potrzebne do logowania w Geoserwisie GDOŚ?
Dane do logowania wydawane są przez Wydział ds. Geoinformacji Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska. W sprawie utworzenia indywidualnego konta w Geoserwisie GDOŚ prosimy o
kontakt na adres e-mail: pawel.seremak@gdos.gov.pl
3. Z jakiego powodu niektóre warstwy podczas zmieniania widoku mapy pojawiają się z dużym
opóźnieniem lub w ogóle nie są wyświetlanie?
Niestety GDOŚ nie ma wpływu na działanie warstw z usług WMS zewnętrznych instytucji.
Dotyczy to między innymi:
a. danych katastralnych GUGiK;
b. państwowego Rejestru Granic;
c. państwowego Rejestru Nazw Geograficznych.
4. W sprawie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z GDOŚ na adres e-mail:
pawel.seremak@gdos.gov.pl
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