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1.

Wprowadzenie do ćwiczeń

Czas: 1 h lekcyjna (wykład i dyskusja)
Wykład omawia tok ćwiczenia i cele do osiągnięcia. Przedstawia najważniejsze metody analizy danych
przestrzennych, a także zarysowuje najważniejsze aspekty związane z wyborem obszaru
przeznaczonego do inwestowania. W wykładzie przedstawiono dane, jakie zostaną wykorzystane
w ćwiczeniu, i ich relację w odniesieniu do krajowego zasobu danych geodezyjnych i kartograficznych.

2.

Praca w oprogramowaniu QGIS: wprowadzenie

Czas: 1,5 h lekcyjnej
Ta część ćwiczenia obejmuje:





przedstawienie podstawowych informacji o interfejsie programu QGIS (okna zadań, paski
narzędzi),
wyjaśnienie podstawowych funkcjonalności programu – dodanie danych, otwarcie i zapisanie
projektu, wczytanie danych wykorzystywanych w ćwiczeniu i wskazanie ich właściwości (na
przykładzie danych rastrowych i wektorowych), w tym definicji układów współrzędnych,
przedstawienie podstawowych sposobów wizualizowania danych przestrzennych.

Program QGIS (wcześniej Quantum GIS) to przykład rozbudowanego pakietu oprogramowania
z rodziny Systemów Informacji Geograficznej (Geographic Information Systems, GIS), popularnego i od
wielu lat dostępnego na rynku. Obecna wersja programu (wykorzystana w ćwiczeniu) to wersja 2.18.7
(QGIS Desktop). QGIS to przykład wolnego i otwartego oprogramowania GIS (Free and Open Source
Software for Geospatial, FOSS4G), udostępnianego na licencji GNU GPL (General Public License). Ten
rodzaj licencji pozwala na instalowanie i korzystanie z programu w dowolnym celu (za: Szczepanek R.,
2013, Systemy Informacji Przestrzennej z Quantum GIS, s. 9–10).
Cechą QGIS – jak większości pakietów wolnego oprogramowania – jest obfitość informacji na jego
temat i możliwość korzystania z forów użytkowników. Wersję instalacyjną oraz podstawowe informacje
o oprogramowaniu znaleźć można tu:
http://www.qgis.org/pl/site/
Na rynku polskim dostępny jest podręcznik na temat GIS autorstwa Roberta Szczepanka, w którym
podstawowym oprogramowaniem jest właśnie QGIS. Podręcznik ten dostępny jest na stronie:
http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetailsRPK&rId=39411
QGIS może być zainstalowany na platformach obsługiwanych przez wiele systemów operacyjnych.
Obsługuje wiele różne formaty zapisu danych przestrzennych, zarówno wektorowe jak i rastrowe.
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2.1. Uruchom program QGIS Desktop
Pracę zaczynamy od standardowego uruchomienia programu, z pustym oknem wyświetlania danych
(OWD). Naszym celem będzie zapełnienie tego okna danymi i uzyskanie pewnej biegłości w prostym
manipulowaniu zawartością okna. Tak jak w przypadku innych programów program QGIS można
uruchomić określonym typem dokumentu – po starcie programu OWD nie jest wówczas „puste” – o tym
nieco dalej.
Po uruchomieniu programu okno aplikacji wygląda tak jak na poniższej rycinie. U samej góry znajduje
się rozwijalne menu, poniżej zaś często stosowane narzędzia symbolizowane ikonami. Okno
wyświetlania danych to pusta biała przestrzeń po prawej stronie. Górny panel po lewej to panel
przeglądarki (dostęp do systemu plików i katalogów komputera), za pomocą której można wyszukać
dane przeznaczone do analizy. Dolny panel po lewej to panel warstw, który pozwala na zarządzanie
danymi przestrzennymi dodanymi do OWD.

Ikony są zorganizowane w paski narzędziowe, oddzielone od siebie delikatnym kropkowaniem (rycina
na następnej stronie, zaznaczono przykładowy pasek narzędzi digitalizacji). Idąc od lewej, pierwsze
sześć ikon to pasek projektowy – narzędzia otwierania i zapisywania projektów, czyli zorganizowanych
zestawów warstw danych przestrzennych, wyświetlonych w określony sposób. Kolejne kilkanaście ikon
składa się na pasek nawigacji, w tym narzędzia powiększania (lupa z plusem), pomniejszania (lupa
z minusem) oraz przesuwania (ręka) mapy. Kolejny pasek to pasek narzędzi atrybutów, natomiast
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w dolnym rzędzie większość narzędzi to narzędzia digitalizacji oraz edycji etykiet. Ponieważ nie ma
wyświetlonych warstw danych, część narzędzi jest nieaktywna, podobnie jak część poleceń z menu.

Wyświetlenie warstw danych przestrzennych w QGIS może być przeprowadzone na wiele różnych
sposobów. Najprostszy wykorzystuje panel przeglądarki:
2.2. W panelu przeglądarki znajdź folder, w którym przechowywane są dane (na zajęciach jego
lokalizację i nazwę powinien podać prowadzący). Po kliknięciu w znak + obok nazwy folderu
pojawią się nazwy dostępnych warstw danych przestrzennych zadania
2.3. Znajdź warstwę OT_ADMS_A_podzial_admin.shp. Zaznacz ją w panelu przeglądarki,
a następnie przeciągnij do OWD. Efekt działania powinien być taki, jak na rycinie poniżej (kolory
mogą być inne)
Warstwa OT_ADMS_A_podzial_admin.shp to dane o podziale administracyjnym pochodzące z Bazy
Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:10000 (BDOT10k), czyli najważniejszej bazy danych
topograficznych w Polsce. W tym wypadku jest to warstwa wektorowa, zapisana w często stosowanym
formacie shapefile. Obejmuje ona dwie gminy powiatu bielskiego (województwo śląskie): Bestwinę
i Wilamowice.

UWAGA: Warstwy BDOT10k są udostępniane z zasobu geodezyjnego w formacie GML
(Geography Markup Language). Program QGIS pozwala na ich wczytanie/import, jednakże
operacja ta nie będzie przedmiotem ćwiczenia.
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UWAGA: Na potrzeby ćwiczenia zachowano oryginalne nazewnictwo BDOT10k (dla tej
warstwy to OT_ADMS_A), dodając dla ułatwienia poglądowe określenie tematycznej
zawartości warstwy (w tym wypadku _podzial_admin). Wykaz oznaczeń używanych
w BDOT10k znaleźć można w załączniku do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych
oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań
kartograficznych (D.U. 279, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112791642). Na
potrzebę tych zajęć przygotowany został wyciąg z tego rozporządzenia (plik
obiekty_BDOT.pdf), w którym znaleźć można wszystkie nazwy warstw BDOT10k.
Zwróć uwagę, że poza samą mapą w OWD w panelu warstw pojawiła się dodana warstwa, szereg ikon
narzędziowych uaktywnił się, a na dolnym pasku pojawiły się nowe informacje – jest między innymi
skala (zmienia się przy powiększaniu/pomniejszaniu mapy), współrzędne (zmieniają się przy
przesuwaniu kursora po mapie) oraz informacja o układzie współrzędnych (dla tej konkretnej warstwy
jest to EPSG:2180, czyli układ PL-1992).
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2.4. Prawym przyciskiem myszy (PPM) wskaż warstwę OT_ADMS_A_podzial_admin.shp
w panelu warstw. Z rozwijalnego menu wybierz „Właściwości” – efektem będzie wyświetlenie
okna jak na rycinie poniżej

Okno „Właściwości warstwy” pozwala na uzyskanie wielu informacji o warstwie, w tym także
o ustawieniu sposobu jej wyświetlania, np.
– w zakładce „Ogólne” znaleźć można m. in. informacje o układzie współrzędnych warstwy,
– w zakładce „Pola” znaleźć można informacje o strukturze tabeli atrybutów warstwy,
– w zakładce „Metadane” znaleźć można inne dodatkowe informacje o warstwie,
– zakładki „Styl”, „Etykiety”, „Wykresy” oraz „Legenda” pozwalają na zmianę wyglądu warstwy
i tworzenie kompozycji mapy.
Z możliwościami kryjącymi się w tych zakładkach zetkniemy się na kolejnych etapach ćwiczenia. Teraz
spróbujemy w prosty sposób zmienić sposób wyświetlania tej warstwy tak, aby pokazywane były
wyłącznie granice jednostek administracyjnych, bez wypełnienia.
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2.5. W oknie „Właściwości warstwy” wybierz „Styl”, a następnie zaznacz „Proste wypełnienie”.
Zmieni się wygląd okna – rozwijając poszczególne pozycje, możesz ustawić brak wypełnienia
i zmienić kolor granicy poligonów (np. na czerwony), w taki sposób jak pokazano poniżej.
Uwaga: po kliknięciu na pole wypełnienia należy wybrać „Przezroczyste wypełnienie” – wtedy
pozostaną wyłącznie granice. Po dokonaniu zmian wybierz „Zastosuj”. Jeśli zmiany Cię nie
zadowolą, wprowadź kolejne i ponownie „Zastosuj”. Po zakończeniu wybierz „OK”

Dodamy teraz do OWD kolejną warstwę – NMT_2.tif. Jest to warstwa rastrowa, przedstawiająca
ukształtowanie powierzchni analizowanego obszaru (czyli Numeryczny Model Terenu, NMT).
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2.6. Wybierz narzędzie „Dodaj warstwę rastrową” (po lewej stronie okna programu, patrz rycina
poniżej). Wyszukaj w odpowiednim katalogu plik NMT_2.tif i wybierz „Otwórz” (oczywiście
warstwę można też przeciągnąć do OWD – efekt będzie identyczny)

Zwróć uwagę, że NMT „przykrył” dane wyświetlone wcześniej. Kolejność warstw można jednak łatwo
zmienić, przeciągając nazwę warstwy w panelu warstw w dół lub w górę. NMT wyświetlany jest
w ustawieniu domyślnym, z najniższymi wartościami na czarno, a najwyższymi – na biało. W panelu
warstw można odczytać dwie wartości (238 i 339 m, w zaokrągleniu), które odnoszą się do skalowania
barw, nie są to jednak skrajne wartości wysokości.

UWAGA: Jeśli QGIS nie odczytuje poprawnie układu współrzędnych warstwy NMT, to można
łatwo wczytać poprawny układ (PL-1992), korzystając z opcji „Definiuj układ współrzędnych
warstwy” dostępnej pod PPM w panelu warstw i wybierając EPSG:2180 (ETRS89 / Poland
CS92).
2.7. Dla warstwy NMT uruchom okno właściwości i wybierz „Styl”. Dużo ciekawsze będzie
wyświetlenie tej warstwy w inny sposób. Rozwiń opcje „Sposobu wyświetlania” i wybierz
cieniowanie, następnie wybierz OK
Cieniowanie wydobywa plastycznie ukształtowanie terenu i wyraźnie ukazuje różne formy rzeźby.
Tracimy co prawda informację o wysokości bezwzględnej, ale przy tak niewielkich deniwelacjach ma
ona małe znaczenie.
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2.8. Dodaj do OWD kolejną warstwę, OT_PTLZ_lasy.shp. Po dodaniu warstwy i ustawieniu jej
w panelu warstw nad NMT, a poniżej warstwy z podziałem administracyjnym, uruchom okno
„Właściwości” i wybierz „Style”. Zamiast opcji „Jeden symbol” (na samej górze) wybierz
z rozwijalnego menu „Wartość unikalna”, w polu „Kolumna” wybierz nazwę „Kategoria” i wciśnij
przycisk „Klasyfikuj”. Efektem będzie okno dialogowe, w którym unikalny kolor został
przypisany trzem kategoriom lasów, oznaczonym I, L i M (rycina poniżej) – nietrudno się
domyślić, że chodzi o lasy iglaste, liściaste i mieszane. Możesz zmienić paletę kolorów – np.
paleta YlGn, odwrócona, będzie wyglądać dużo lepiej. Po zmianach wciśnij OK
Przeprowadzona operacja pozwoliła na oznaczenie różnych obiektów jednej warstwy różnymi
symbolami.

2.9. Kolejna operacja w tej części to dodanie etykiet (nazw) dla jednej z warstw. Dla warstwy
z podziałem administracyjnym uruchom ponownie „Właściwości warstwy” i wejdź w opcję
„Etykiety”. Zamiast „Brak etykiet” wybierz opcję „Wyświetlaj etykiety tej warstwy”, a w kolejnym
polu poniżej („Etykietuj z”) wybierz wartość „nazwa”. Możesz eksperymentować z wyglądem
etykiet, możesz też od razu wybrać OK
UWAGA: Jeśli zamiast polskich znaków pojawią się błędy, należy zmienić w zakładce
„Ogólne” sposób kodowania warstwy (np. z „System” na „UTF-8”). Więcej informacji na ten
temat znaleźć można we wspomnianym podręczniku Roberta Szczepanka, rozdział 2.7
„Krzaki zamiast tekstu”.
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Powyżej przeprowadzona operacja oznacza, że do każdego obiektu warstwy podziału
administracyjnego na mapie dodany zostanie opis tekstowy, którego wartość zapisana jest w tabeli
atrybutowej w kolumnie „nazwa” (gdzie zapewne można spodziewać się nazwy jednostki
administracyjnej).
Po tych operacjach Twoja mapa powinna wyglądać mniej więcej tak jak poniżej na rycinie. W tym
momencie warto już zapisać na trwałe efekty dotychczasowych wysiłków. W tym celu organizacja
wyświetlonych danych zostanie zapisana jako projekt.
2.10. Z menu głównego wybierz „Projekt  Zapisz”, po wywołaniu okna wpisz nazwę dla
utworzonego projektu (np. imię_nazwisko). Utworzony plik z rozszerzeniem .qgs przechowuje
teraz informacje o tym, które warstwy budują Twoją mapę, gdzie są zlokalizowane oraz jak je
wyświetlić

2.11. Zamknij program QGIS. Odszukaj plik projektu i uruchom go dwukrotnym kliknięciem, aby
przekonać się, że program QGIS wystartuje i otworzy mapę tak, jak wyglądała w momencie
zamknięcia programu
To jest właśnie wspomniany wcześniej inny (dużo prostszy) sposób uruchamiania programu QGIS.
Uruchomienie QGIS poprzez projekt ma tę przewagę, że pozwala na zajęcie się od razu tymi danymi,
z którymi pracujemy, i które zostały w określony sposób zintegrowany w jednym projekcie. Nie trzeba
ich żmudnie przywracać do OWD, pamiętać, jaka jest ich lokalizacja i symbolizacja – wszystko to
zapewnia plik projektowy.
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UWAGA: plik projektowy nie przechowuje samych danych przestrzennych (plików shapefile, tif
itp.). To częsty błąd początkujących użytkowników/użytkowniczek GIS – zakładają, że
skopiowanie pliku projektowego na inny komputer pozwoli na pracę z danymi. Tymczasem plik
projektu zapisuje tylko lokalizację danych – należy więc skopiować także same dane. Zbyt
długie ścieżki ze spacjami tworzą problemy w QGIS – dlatego danych nie należy raczej
zapisywać na pulpicie, ale na dysku przeznaczonym do przechowywania danych.
Sam projekt ma również swoje właściwości, które można w razie potrzeby zmieniać.

2.12. Z menu głównego wybierz „Projekt  Właściwości projektu”, po wywołaniu okna zwróć
uwagę na informacje, jakie opisują Twój projekt (np. lista warstw, układy współrzędnych)
i zamknij okno właściwości projektu

UWAGA: Do projektu można dodawać dane, można też je z projektu z łatwością usuwać
/zmieniać nazwy (wskazanie PPM na nazwę warstwy w panelu warstw i wybranie
odpowiedniej opcji). Usunięcie warstwy z projektu nie usuwa pliku z dysku – dany plik
przestaje jedynie być elementem projektu. „Odhaczenie” warstwy w panelu warstw wyłącza
widoczność warstwy – łatwo więc, mając wiele warstw dodanych do projektu, wyświetlać tylko
te, które są naprawdę niezbędne.

Podsumowanie. W ten sposób zakończyliśmy pierwszą część ćwiczenia. Potrafisz już uruchomić
program QGIS, dodać do niego dane wektorowe i rastrowe i utworzyć projekt. Wiesz, jak sprawdzić
właściwości danych oraz jak zmieniać ich symbolizację za pomocą podstawowych opcji. To bardzo
ważny wstęp do dalszych działań, których głównym celem będzie analiza danych.
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3. Praca w oprogramowaniu QGIS: zapytania atrybutowe i przestrzenne
Czas: 1,5 h lekcyjnej

Ta część ćwiczenia wyjaśnia:



podstawy pracy z tabelami atrybutów (formułowanie zapytań, wybór obiektów),
najważniejsze operacje topologiczne (relacje przestrzenne obiektów punktowych, liniowych
i powierzchniowych).

Jest to równocześnie pierwsza część bloku ćwiczeń, w której realizowane czynności wiążą się
z prezentacją różnorodnych metod delimitacji obszaru przeznaczonego do inwestowania (patrz też
wykład wprowadzający do ćwiczenia). W ćwiczeniu zagadnienie wyznaczenia takiego obszaru
uproszczono do kwestii wyboru działek, spełniających określone kryteria i możliwości, jakie w tym
względzie oferują dane przestrzenne i oprogramowanie QGIS.
Co do szczegółów, w tej części ćwiczenia dokonany zostanie:
– przegląd warstwy działek katastralnych,
– wybór działek o określonych właściwościach (zapytania do tabeli atrybutów),
– ocena relacji działki – sieć hydrograficzna.
Celem działań będzie wybór takich działek katastralnych, które mają określoną, minimalną wielkość, nie
są położone na obszarze zabudowanym i nie są przecinane przez występujące na tym obszarze rzeki.
Ta część ćwiczenia zostanie wykonana na danych dla gminy Bestwina.

UWAGA: W tej części ćwiczenia rozpoczynamy wypełnianie karty pracy – prostej tabeli,
w której należy wpisać odpowiednie, uzyskane w czasie pracy wyniki liczbowe. Czynność, której
wynik należy wpisać do karty pracy, będzie oznaczona w następujący sposób (Uzupełnij kartę
pracy)

3.1. W pierwszym kroku dodaj do utworzonego wcześniej projektu następujące dane dla gminy
Bestwina: dzialkiD.shp. Warstwa ta pochodzi z bazy danych EGiB (Ewidencja Gruntów
i Budynków). Po dodaniu warstwy możesz zmienić jej symbolizację, tak jak w części pierwszej
ćwiczenia
3.2. Z menu głównego wykonaj polecenie „Wektor  Narzędzia geometrii  Eksportuj/dodaj
kolumny geometrii”. Uruchomione okno dialogowe wypełnij jak poniżej na rycinie w celu
wyliczenia parametrów geometrycznych dla zbioru działek, oczywiście wpisując poprawną
ścieżkę dostępu i wybraną przez siebie nazwę pliku, następnie wybierz „Run”
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3.3. Po dodaniu warstwy do OWD (automatycznie), wyświetl tabelę atrybutów nowej warstwy
– wskaż PPM warstwę w panelu warstw i skorzystaj z opcji „Otwórz tabelę atrybutów”
Uruchomiona tabela atrybutów wygląda tak jak fragment poniżej. Tabela atrybutowa przechowuje
informacje o obiektach zapisanych w warstwie wektorowej. Każdy rząd odpowiada jednemu obiektowi
(w tym konkretnym wypadku – jednej działce), a każda kolumna – jednej cesze. W tym wypadku, poza
identyfikatorem działki (kolumna „NUMER”), mamy wyliczoną powierzchnię działki („area”) oraz obwód
(„perimeter”).

Tabela atrybutów jest sprzężona z widokiem mapy: jeśli zaznaczymy dowolny rząd w tabeli, zaznaczony
obiekt podświetli się na żółto na mapie. Jeśli np. zaznaczysz działkę 1–20/10 (14. rząd tabeli), to po
skorzystaniu z narzędzia „Powiększ” do zaznaczonych (poniżej) otrzymasz mniej więcej taki widok
mapy, jak na rycinie poniżej (wrócić do widoku całej mapy można np. za pomocą narzędzia po lewej od
poprzednio użytego – Cały zasięg).
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W kolejnym kroku wybierzemy działki spełniające określone kryterium wielkości. Klikając na nagłówek
kolumny, możesz łatwo uszeregować obiekty malejąco lub rosnąco względem danego atrybutu. Jeśli
uszeregujesz malejąco względem kolumny „area”, zauważysz, że największe działki w gminie mają
powierzchnię powyżej 30 ha, a około kilkaset ma powierzchnię ponad 1 ha. W ćwiczeniu przyjmiemy
próg 2 ha.

UWAGA: Ponieważ układ współrzędnych jest metryczny (w wypadku tej warstwy jest to układ
PL-2000), powierzchnie i obwody są podane w metrach kwadratowych lub metrach.

3.4. Z paska narzędzi wykorzystamy narzędzie „Zaznacz obiekty”, używając wyrażenia (rycina
poniżej – upewnij się, że panelu warstw zaznaczona jest utworzona warstwa z działkami). Ikona
ta ma rozwijalne menu – należy wybrać drugie narzędzie od góry („Select features by value”)

3.5. Kreator zapytań „widzi” dostępne atrybuty warstwy (NUMER, area, perimeter). Okno
dialogowe należy wypełnić tak jak na rycinie poniżej: w pustym polu obok słowa „area”
wpisujemy 20000, z rozwijalnego menu obok tego pola wybieramy „Greater than or equal to
(>=)”, a następnie „Select features”. (Uzupełnij kartę pracy)
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W wyniku zapytania wybranych zostanie nieco ponad 180 działek na prawie 15 tysięcy znajdujących
się w tabeli: możesz to sprawdzić – informacja ta pojawia się na górze tabeli atrybutów (tabela wyświetla
się w widoku formularza, aby przejść do widoku tabeli należy wcisnąć przycisk w prawym dolnym rogu
tabeli). Wybrane działki podświetlone są na żółto (widać to na rycinie poniżej).

Zapytanie ma postać: "area" > 20000 – można je zastosować również w innych narzędziach programu
QGIS do selekcji/filtrowania obiektów.
Do zapytań można wykorzystać wiele atrybutów naraz, jednego atrybutu można też użyć w wielu
zapytaniach. Można również realizować sekwencję zapytań. Zwróćmy uwagę, że w oknie zapytania
możemy rozwinąć przycisk „Select features”. Kolejne polecenia mają następujące znaczenie:
– „zaznacz obiekty”: wybór o aktualnych parametrach dokonywany jest na nowo, bez
uwzględnienia, czy jakieś obiekty są wybrane,
– „dodaj do bieżącej selekcji”: wybór o aktualnych parametrach dodawany jest do poprzednio
wybranych obiektów,
– „filter current selection”: wybór o aktualnych parametrach dokonywany jest spomiędzy obiektów
uprzednio wybranych,
– „usuń z bieżącej selekcji”: obiekty, wybrane przy aktualnych parametrach są usuwane
z poprzedniego wyboru.
Na przykład, jeśli mając wybrane działki o powierzchni większej niż 2 ha, dokonasz zapytania "area"
< 30000 i wybierzesz opcję „filter current selection”, to wyłonisz w ten sposób działki o powierzchni
większej niż 2 ha i mniejszej niż 3 ha (rycina z zapytaniem i wynikiem zapytania poniżej).
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Przykładowy warunek "area" > 20000 AND "perimeter" > 2000 spełnia kilkanaście działek. Takie
zapytanie można zrealizować za pomocą poznanego wcześniej narzędzia (punkt 3.4), można też
wykorzystać narzędzie „Select by expression” („Zaznacz wyrażeniem”), dostępne w tym samym miejscu
co poprzednio – ale tym razem jest to pierwsza opcja od góry (narzędzie jest też dostępne bezpośrednio
w tabeli atrybutów).

3.6. Znajdź narzędzie „Zaznacz wyrażeniem”. Okno dialogowe powinno zostać wypełnione tak
jak na rycinie poniżej. Należy korzystać z operatorów (znaki <, >, =, wyrażenia logiczne AND, OR
itd.) oraz pól i wartości (nazwy atrybutów). Aby przenieść wyrażenia ze środkowego panelu do
panelu wyrażenia po lewej, należy dwukrotnie kliknąć na wyrażenie lewym klawiszem myszy.
(Uzupełnij kartę pracy)

17

Zapytanie "area" > 20000 AND "perimeter" > 2000 dokonuje wyboru tych działek, które równocześnie
są większe niż 2 ha i mają obwód dłuższy niż 2 km.

Program QGIS, jak wiele innych programów GIS, pozwala także na wybór obiektów poprzez kryteria
przestrzenne i relacje z innymi obiektami.

3.7. Zlikwiduj wybór obiektów z warstwy działek (skorzystaj z narzędzia wskazanego niżej)

Likwidacja (czyszczenie) wyboru nie oznacza usunięcia obiektów – oznacza tylko to, że obiekty nie
będą się znajdowały w trybie wyboru.
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3.8. Dodaj do widoku warstwę OT_SWRS_rzeki.shp. Dla tej warstwy wybierz obiekty, które
w kolumnie „rodzaj” mają wartość Rz (większość obiektów ma albo wartość St – strumień, albo
Rz – rzeka), stosując narzędzie poznane wcześniej (np. punkt 3.4 lub 3.6). Przykład wypełnienia
okna dialogowego poniżej

UWAGA: warstwa OT_SWRS_rzeki.shp ma rozbudowaną tabelę atrybutów, co może
stanowić trudność techniczną. Na mapie powinny zaznaczyć się na żółto dwie rzeki płynące
wzdłuż zachodniej i północnej granicy gminy, czyli Biała i Wisła (patrz też rycina
z fragmentem mapy na kolejnej stronie).

3.9. Z menu „Wektor  Zapytania przestrzenne” wybierz narzędzie „Zapytania przestrzenne”.
Okno dialogowe wypełnij tak jak na rycinie poniżej i wybierz „Zastosuj”. (Uzupełnij kartę pracy)
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Sformułowane zapytanie oznacza, że z warstwy działek (Warstwa z dodaną geometrią – tak
w projekcie funkcjonuje nowa warstwa działek utworzona na początku tej części ćwiczeń) wybrane
zostaną obiekty (działki), które są przecięte przez obiekty z warstwy OT_SWRS_rzeki, ale tylko te,
zaznaczone uprzednio (47 zaznaczonych geometrii). W wyniku zapytania pojawia się okno wynikowe
z liczbą wybranych obiektów (w oknie tym możemy zresztą modyfikować zapytanie), a wybrane obiekty
pojawiają się na mapie (żółte zaznaczenie niektórych działek, patrz rycina niżej).
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Podsumowanie. Po tej części ćwiczenia wiesz, czym jest tabela atrybutów obiektów zapisanych
w warstwie wektorowej i potrafisz z niej korzystać, aby wskazać te obiekty, które spełniają określone
kryteria. Potrafisz także wskazać obiekty, które mają określone relacje przestrzenne z obiektami innych
warstw. To bardzo ważne umiejętności – pozwalają one na złożone analizy pod warunkiem posiadania
różnych informacji o obiektach zapisanych w tabeli atrybutowej.

4. Praca w oprogramowaniu QGIS: analizy odległości i analizy strefowe
Czas: 2 h lekcyjne

Ta część ćwiczenia prezentuje:



jak przeprowadzać analizy odległościowe,
jak uzupełniać tabele atrybutowe za pomocą analiz strefowych.

W tej części ćwiczenia pokażemy, jak wykorzystać możliwości dostępnej w QGIS analizy
odległościowej. Przeprowadzimy analizę tak, aby wzbogacić informacje o działkach, co pozwoli na
bardziej złożone analizy tabeli atrybutów.

4.1. Dodaj do widoku warstwę OT_BUIT_techniczne.shp, która w BDOT10k przedstawia różne
obiekty techniczne. Dla tego obszaru mamy tylko trzy: ujęcia wody, transformatory, dystrybutory
paliwa. Są one oznaczone kodami BUIT02, 03, 05 w kolumnie „x_kod”. Zmień właściwości
wyświetlania warstwy, tak aby te trzy typy obiektów dało się rozróżnić – poniżej przykładowe
okno dialogowe, którym można się sugerować – ale można też dobrać symbole w inny sposób

Na początku wykonamy kilka operacji wstępnych. Po pierwsze, dodamy kolumnę do tabeli atrybutów
warstwy i wprowadzimy wartości liczbowe, zgodne z typem obiektu w warstwie budowli technicznych
(2 – ujęcie wody, 3 – transformator, 5 – dystrybutor paliwa). Po drugie, utworzymy punktową warstwę
rastrową z warstwy OT_BUIT_techniczne.shp.
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4.2. Otwórz tabelę atrybutową warstwy OT_BUIT_techniczne.shp. Na początku – uruchom edycję
(pierwsza ikona od lewej w pasku narzędziowym). Następnie za pomocą narzędzia selekcji
(„Select by expression”, patrz punkt 3.6) dokonaj wyboru ujęć wody. Okno dialogowe powinno
wyglądać tak jak poniżej. Zwróć uwagę na apostrofy w wyrażeniu – to ważne!
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4.3. Po wyborze obiektów uruchom kalkulator pól (druga ikona w pasku narzędziowym od prawej
strony). W kalkulatorze zadeklarujemy wypełnienie nowego pola, dla aktualnie wybranych
obiektów, wartością całkowitą („integer”). Wzór wypełnienia okna dialogowego zamieszczony
został poniżej – wartość, którą pola będą wypełniane to ‘2’
Po wykonaniu operacji zwróć uwagę, że w tabeli atrybutów pojawia się na końcu nowa kolumna
o nazwie "nowe_pole" z częściowo wypełnionymi wartościami.

4.4. Powtórz operację dla wartości BUIT03 oraz BUIT05, nadając tym obiektom wartości 3 i 5.
Tym razem w kalkulatorze pól należy wybrać opcję „Aktualizuj istniejące pole” i znaleźć
„nowe_pole”, które ma być zaktualizowane
Wychodząc z trybu edycji lub zamykając tabelę, koniecznie zapisz wprowadzone zmiany.

Aby dokonać konwersji danych wektorowych na rastrowe, wykorzystamy jedną z wtyczek
narzędziowych QGIS.
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4.5. Z menu „Geoprocessing” uruchom „Narzędzia”. Po wyświetleniu panelu narzędziowego
znajdź narzędzie „SAGA  Raster creation tools  Rasterize” i uruchom je. Okno dialogowe
należy wypełnić jak pokazano poniżej (proszę zwrócić uwagę na komentarz pod ryciną!), po
czym wcisnąć OK

Dokonujemy konwersji wektora (obiekty punktowe) na raster, wpisując w odpowiednie piksele (te,
w których znajdują się punkty wektorowe) wartości z kolumny "nowe_pole". Jako „Preferred Target Grid
Type” wybrano „Integer (4 byte)”. Raster został zadeklarowany tak, że odpowiada swoimi rozmiarami
plikowi NMT (Output extent: wybór taki umożliwia przycisk z trzema kropkami po prawej stronie, należy
wybrać opcję „Użyj zasięgu warstwy / widoku” i wybrać warstwę NMT_2), a wielkość piksela to 20 x 20
m. Inne wartości okna dialogowego pozostawiono domyślne – nie mają one znaczenia dla tej operacji.
Nowy raster to plik BUIT_rst – jego zadeklarowanie jest możliwe po kliknięciu w przycisk z trzema
kropkami po prawej stronie i wybraniu opcji „Zapisz w pliku…”.
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Po przeprowadzeniu operacji w OWD pojawi się warstwa z niewielkimi, ciemnymi kwadracikami. Jeśli
wskażesz taki ciemny piksel narzędziem sprawdzania informacji o obiekcie (ikona ze znakiem „i” jak
informacja), przy zaznaczonej warstwie „Rasterized” w panelu warstw, wartość piksela powinna wynosić
2, 3 lub 5, zależnie od typu obiektu (rycina poniżej).

Jeśli wszystko jest w porządku, przejdziemy do kolejnego kroku.

4.6. Uruchom narzędzie „Raster  Analiza  Rastrowa mapa sąsiedztwa”. Okno dialogowe
wypełnij tak, jak pokazano poniżej (tworzymy nowy plik odleglosci_BUIT) i wciśnij OK
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Okno dialogowe należy interpretować tak: z pliku tymczasowego tworzymy mapę odległości od
obiektów, ale tylko dla tych oznaczonych kodem 3 (są to w tym wypadku transformatory) – zwróć uwagę
na wartość „3” oznaczającą transformatory w polu „Wartości” okna dialogowego. Odległość będzie
wyrażona jednostkami układu współrzędnych (metry).
Wynikowa mapa wygląda tak jak poniżej: na mapę odległości nałożono obiekty punktowe (budowle
techniczne) oraz fragment mapy działek. Każdy czerwony symbol (transformator) jest otoczony
ciemnymi tonami szarości (najmniejsze odległości wokół obiektów), a wraz z rosnącą odległością tony
są coraz jaśniejsze – odległości od obiektów są duże. Zwróćmy uwagę, że prawidłowość ta nie dotyczy
innych obiektów (np. ujęć wody), które nie były uwzględnione w obliczeniach odległości – obiekty te leżą
w rejonach mapy rastrowej o różnych wartościach (na rycinie zaznaczone w kolorze niebieskim).

W ostatnim kroku skorzystamy z narzędzia Statystyki strefowej. Jest ono dostępne z menu „Raster
 Statystyki strefowe”, ale należy się najpierw upewnić, że wtyczka jest zainstalowana. W tym celu z
menu „Wtyczki  Zarządzaj” wtyczkami uruchom okno dialogowe i upewnij się, że zaznaczona jest
opcja „Statystyki strefowe” lub zaznacz ją i wybierz OK.
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Wyliczenie przeprowadzimy dla działek o powierzchni powyżej 2 ha (wyliczenie dla wszystkich działek
może być czasochłonne).
4.7. Najpierw musimy zmienić układ współrzędnych rastra odległości – musi być taki, jak
warstwy wektorowej (czyli PL-2000). Skorzystamy w tym celu z narzędzia „Raster
 Odwzorowania  Zmień odwzorowanie”. Należy w oknie wybrać jako wejściowy raster
odległości, następnie zadeklarować nową nazwę dla tworzonego pliku i układ współrzędnych
PL-2000 (6 strefa) – czyli EPSG:2177

4.8. Następnie skorzystamy z wyboru działek w gminie Bestwina o powierzchni powyżej 2 ha
– można go przeprowadzić tak jak na wcześniejszych etapach (np. punkty 3.4 lub 3.6), ale po
dokonaniu wyboru dowolnym narzędziem zapiszemy nową warstwę do pliku (np. pod nazwą
działki_2ha.shp): w tym celu po dokonaniu wyboru działek wskaż PPM warstwę działek
w panelu warstw, wybierz „Zapisz jako …” i wpisz nową nazwę pliku, pamiętając o zaznaczeniu
opcji „Zapisz tylko zaznaczone”

4.9. Przejdź do narzędzia „Raster  Statystyki strefowe”. Okno dialogowe wypełnij tak jak
poniżej (można ewentualnie dodać prefiks kolumny wynikowej, np. ‘odl’). Warstwa rastrowa to
mapa odległości w układzie PL-2000, a warstwa wektorowa to działki o powierzchni ponad 2 ha
(odrębny plik). (Uzupełnij kartę pracy)
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W wyniku tej operacji do tabeli atrybutowej pliku zostały dopisane dwa atrybuty określające minimalną
i średnią odległość od transformatora dla działek o powierzchni ponad 2 ha. Wartości te można
podejrzeć w tabeli atrybutowej. Wartość 0 w kolumnie "min" oznacza, że transformator znajduje się
w obrębie działki (np. podświetlona na żółto działka, rycina poniżej). Zwróćmy więc uwagę, że nowe
atrybuty pozwalają na stosowanie nowych kryteriów wyszukiwania działek, powiązanych z położeniem
względem transformatorów.

Podsumowanie. Po tej części ćwiczenia potrafisz przeprowadzać proste edycje tabeli atrybutów
(dodawania kolumny, wypełnianie jej wartościami), dokonać konwersji danych wektorowych na rastrowe
oraz tworzyć mapy odległości. Wiesz, jak dodać nowe kolumny w tabeli atrybutowej dzięki analizom
strefowym przeprowadzanym na danych rastrowych – z tej umiejętności będziemy także korzystać
w dalszej części ćwiczenia.
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4. Praca w oprogramowaniu QGIS: analizy danych rastrowych
Czas: 1 h lekcyjna

Ta część ćwiczenia prezentuje:




jak przeprowadzać analizy NMT,
jak łączyć różne dane rastrowe za pomocą działań tzw. algebry map,
jak wynikami przetworzeń danych rastrowych wzbogacać tabele atrybutowe obiektów
wektorowych.

W tej części ćwiczenia pokażemy, jak wykorzystać informacje zawarte w NMT do oceny właściwości
obszarów przeznaczonych do inwestowania. Analizy NMT mogą mieć różne zastosowanie – często
wykorzystuje się je do modelowania hydrologicznego (np. zagrożenie powodziowe), do oceny
widoczności (np. przy lokalizacji obiektów w terenie krajobrazowo cennym), do oceny przydatności
warunków środowiskowych, na przykład dla rolnictwa lub rekreacji (nachylenia i ekspozycje stoków oraz
wysokość bezwzględna przesądzają w górach o możliwościach podejmowania określonych
aktywności).
Przyjmijmy, że w tej części zadania chcemy wykluczyć z naszych analiz obszary położone poniżej
250 m (np. zakładając, że w analizowanej gminie są one podatne na zagrożenia powodziowe) oraz
obszary, na których nachylenia przekraczają 6 stopni (np. zakładając, że wymagają one dodatkowych
prac niwelacyjnych).
5.1. Do utworzenia mapy pokazującej rozmieszczenie obszarów położonych powyżej/poniżej
250 m wykorzystamy NMT i narzędzie „Raster  Kalkulator rastra”. Okno dialogowe wypełnij
tak, jak pokazano na kolejnej stronie, rycina u góry
Operacja w kalkulatorze to utworzenie nowego rastra (w przykładzie poniżej: NMT_rec), na podstawie
przyrównania wartości NMT zapisanych w pikselach rastra do wartości 250 (NMT_2@1 >= 250; uwaga:
NMT_2 to nazwa pliku, @1 oznacza kanał rastra – w tym ćwiczeniu mamy do czynienia z danymi
jednokanałowymi). W takim wypadku, tworzony jest nowy raster zero-jedynkowy: wartość 1 oznacza
wszystkie piksele, których wartość spełnia zadany warunek (czyli w tym wypadku jest wyższa bądź
równa 250), a wartość 0 – pozostałe. Fragment tej mapy, z nałożonymi działkami, pokazany jest na
rycinie poniżej.
5.2. Do wyliczenia nachyleń stoków (spadków) wykorzystamy narzędzie „Raster  Analizy
Terenu  Nachylenie”. Okno dialogowe należy wypełnić tak, jak pokazano na kolejnej stronie,
rycina u dołu – w zasadzie wystarczy tylko podać nazwę pliku wejściowego i wynikowego.
Mnożnik Z oznacza relację jednostek odległości i wysokości – w wypadku naszych danych są to
metry, można więc pozostawić wartość domyślną równą 1. (Uzupełnij kartę pracy)
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Mapa nachyleń, której fragment widać powyżej na rycinie, dla każdego piksela rastra wylicza nachylenie
w linii maksymalnego spadku, na podstawie analizy rozkładu wysokości w sąsiedztwie piksela.
Maksymalne wartości spadków na badanym terenie sięgają 50 stopni, ale wartości takie występują tylko
lokalnie. Z mapy nachyleń widać wyraźnie, że część środkowa badanego obszaru jest dość silnie
rozczłonkowana niewielkimi dolinami.
UWAGA: W legendzie warstwy jako wartości minimalne i maksymalne podawane są wartości
służące wyświetlaniu warstwy. Faktyczne wartości minimalne i maksymalne warstwy znaleźć
można we „Właściwościach warstwy”, zakładka „Metadane”.
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5.3. Za pomocą narzędzia „Raster  Kalkulator rastra” przeprowadź reklasyfikację mapy
nachyleń tak, aby otrzymać obszary o nachyleniach do 6 stopni (oznaczone wartością 1) oraz
6 stopni i więcej – oznaczone wartością 0. Okno dialogowe kalkulatora należy wypełnić podobnie
jak w przypadku polecenia 5.1 (oczywiście wejściowy plik to mapa nachyleń), ale w tym wypadku
w działaniu należy użyć znaku „<” (wartości MNIEJSZE niż 6 otrzymają wartość 1, czyli spełniają
zadany warunek)
Po reklasyfikacji nachyleń nadszedł czas na połączenie obu map zero-jedynkowych:
zreklasyfikowanych wysokości i nachyleń. Zrobić to można łatwo za pomocą kalkulatora rastra, w którym
nowy raster będzie efektem takiego wyrażenia:
"NMT_rec@1" AND "nachylenie_rec@1"
czyli połączenia spójnikiem AND obu map zero-jedynkowych. W ten sposób wartości 1 na mapie
wynikowej wystąpią tylko tam, gdzie na obu mapach była wartość 1, a wartości 0 wystąpią tam, gdzie
co najmniej na jednej mapie wystąpiło 0. Spójnik AND działa w tym wypadku identycznie jak mnożenie
map. Jest to jedna z popularnych technik nakładania map.
5.4. Wykonaj operację mnożenia map za pomocą kalkulatora rastra. Uzyskana mapa powinna
wyglądać tak jak poniżej (fragment)
Zwróć uwagę, że na czarno zaznaczone są zarówno obszary położone poniżej 250 m (możesz
porównać tę mapę z mapą ilustrującą realizację polecenia 5.1), jak i obszary o dużych spadkach
(powyżej 6 stopni, głównie zbocza dolin).
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I wreszcie ostatni krok w tej części ćwiczenia: chcemy sprawdzić, jak wyróżnione działki rozmieszczone
są względem obszarów, które wykluczyliśmy z potencjalnego inwestowania. Są tu oczywiście trzy
możliwości:
[1] działka leży w całości na obszarze wykluczonym,
[2] działka leży w części na obszarze wykluczonym,
[3] działka leży w całości poza obszarem wykluczonym.
Są różne sposoby, aby rozwiązać to zagadnienie i znaleźć odpowiedź na pytanie o położeniu każdej
z działek. My wykorzystamy znane już z poprzedniej części ćwiczenia statystyki strefowe (punkt 4.9).
5.5. Na początek dokonamy zmiany układu współrzędnych wynikowego rastra uzyskanego
w punkcie 5.4 – dokładnie w taki sposób, jak uczyniliśmy to na poprzednim etapie ćwiczenia
(punkt 4.7, należy skorzystać z narzędzia „Raster  Odwzorowania  Zmień odwzorowanie”,
w oknie wybrać jako wejściowy raster plik uzyskany w punkcie 5.4, następnie zadeklarować
nową nazwę dla tworzonego pliku i zadeklarować układ współrzędnych PL-2000 (6 strefa) – czyli
EPSG:2177)

5.6. Uruchom narzędzie statystyki strefowej. Okno dialogowe należy wypełnić tak jak poniżej –
jako raster wpisujemy ostatnio utworzony plik w układzie PL-2000 (na rycinie: warunek_PL2000),
jako warstwę wektorową – działki o powierzchni co najmniej 2 ha. Jakkolwiek wystarczy nam
tylko średnia, zaznaczymy także minimum i maksimum. (Uzupełnij kartę pracy)
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Tabela atrybutowa po tym wyliczeniu (poniżej fragment) daje jasną odpowiedź, która działka należy do
której kategorii. Np. działka 3-1049/5 ma wartość maksymalną (warmax_1) i minimalną (warmin_1)
równą 0 (oczywiście średnią (warmean_1) też równą 0), co oznacza, że w całości jest na obszarze
wykluczonym. Działka 2-90/11 ma wartość minimalną równą 0, maksymalną równą 1, a średnią równą
0,96 – oznacza to, że jest w części na obszarze wykluczonym, ale średnia wskazuje, że w niewielkiej
części – 96% działki to piksele z wartością 1. Wartość średnia wystarczy więc do określenia, która
z trzech możliwości wskazanych wyżej dotyczy konkretnej działki, a dodatkowo daje odpowiedź, jaka
część działki jest na obszarze wykluczonym (lub korzystnym). Na przykład, jeśli hipotetyczna działka
miałaby 100 pikseli, 60 z nich wypadałoby na obszarze z wartością 1, a 40 – na obszarze z wartością
0, to wartość minimalna wyniosłaby 0, maksymalna – 1, a średnia – 0,6 (czyli 60%).

Podsumowanie. Po tej części ćwiczenia potrafisz przeprowadzać proste analizy NMT oraz łączyć
warstwy rastrowe za pomocą działań algebry map, wykorzystując kalkulator rastra programu QGIS.
Doskonalisz również swój umiejętności rozbudowywania tabeli atrybutowych warstw wektorowych za
pomocą analiz strefowych przeprowadzanych na warstwach rastrowych lub ich kombinacjach.
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6. Usługi danych przestrzennych
Czas: 1 h lekcyjna

Ta część ćwiczenia prezentuje:



jak korzystać z usług sieciowych w programie QGIS,
jak usługi sieciowe mogą wzbogacić przeprowadzane analizy dzięki możliwościom wglądu
w dane obrazowe (ortofotomapy) lub pobranie niezbędnych danych przestrzennych.

Usługi sieciowe w infrastrukturze informacji przestrzennej pełnią ważną rolę: infrastruktura to nie tylko
dane, serwery i użytkownicy/użytkowniczki, ale przede wszystkim uregulowany dostęp do danych, a ten
zapewniają usługi sieciowe. Standardy usług sieciowych rozwijane są przez międzynarodowe instytucje
branżowe (np. Open Geospatial Consortium, http://www.opengeospatial.org/) lub normalizacyjne
(Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, ISO, https://www.iso.org/home.html).
Dwa najważniejsze typy usług sieciowych danych przestrzennych to usługa przeglądania danych (Web
Map Service, WMS) oraz usługa pobierania danych (Web Feature Service, WFS). WMS pozwala na
przeglądanie przez osobę użytkującą danych przestrzennych (rastrowych i wektorowych)
zamieszczonych na serwerze udostępniającym dane, w postaci skalowalnej warstwy rastrowej (widoku
warstwy). WFS pozwala na pobranie oryginalnych danych przestrzennych w postaci wektorowej z
serwera przechowującego dane (odpowiednikiem WFS dla danych rastrowych jest usługa WCS, Web
Coverage Service).

Informacje na temat usług sieciowych, a także wykazy dostępnych usług można znaleźć na przykład na
stronach Geoportalu: http://www.geoportal.gov.pl/uslugi (należy rozwinąć zakładkę z informacjami
dotyczącymi np. usługi WMS lub WFS).
Na zajęciach skorzystamy z dwóch usług:
– usługi WMS dającej dostęp do aktualnej ortofotomapy,
– usługi WFS dającej dostęp do pliku z pomnikami przyrody.

6.1. Narzędzie dodania warstwy z usługi WMS znaleźć można w menu „Warstwa  Dodaj
warstwę…” – w tym miejscu znajduje się cała lista różnych możliwości, z których należy
w tym momencie wybrać WMS/WMTS. W oknie dialogowym należy wybrać przycisk „Nowa”,
a kolejne okno dialogowe należy uzupełnić tak, jak wskazano poniżej. Podany link do usługi
WMS można znaleźć na stronie Geoportalu:
http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/ORTO/MapServer/WMSServer?
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6.2. Po zamknięciu okna z konfiguracją usługi należy wcisnąć przycisk „Połącz”. Po połączeniu
z serwisem pojawi się informacja o dostępnej warstwie – po rozwinięciu pliku ortofotomapy,
należy wskazać „raster” i wybrać „Dodaj”. W zależności od jakości połączenia po pewnym czasie
pojawi się na ekranie ortofotomapa
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Przydatnym ćwiczeniem, które może mieć zastosowanie w wyborze obszaru przeznaczonego do
inwestowania, jest wizualna analiza jego cech na ortofotomapie. Być może da się na ortofotomapie
wyróżnić takie cechy terenu, na jakie nie zwróciliśmy uwagi przy wstępnej delimitacji.
Inna możliwość to wykorzystanie ortofotomapy do oceny zgodności danych przestrzennych
z rzeczywistością. Np. możemy sprawdzić, czy dane o rozmieszczeniu budynków z bazy danych EGiB
(warstwa budynkiO.shp) lub BDOT10k (warstwa OT_BUBD_budynki.shp) zgadzają się z stanem
faktycznym. Przykład takiej weryfikacji przedstawia rycina poniżej. Do przedstawienia budynków
wykorzystano dostępne w stylach QGIS szrafy pionowe i poziome. Tam, gdzie szrafy w obrębie budynku
się krzyżują, oznacza, że budynki są w obu bazach danych. Na rycinie można zauważyć, że większość
budynków widoczna na ortofotomapie jest uwzględniona zarówno w bazie EGiB, jak i BDOT10k – ale
widać też rozbieżności w zawartości obu baz danych oraz ortofotomapy. Żółta strzałka pokazuje na
przykład budynek występujący tylko w jednej warstwie (BDOT10k), ale widoczny na zdjęciu, strzałka
czerwona natomiast – budynek występujący tylko w jednej warstwie, ale niewidoczny na zdjęciu.
Drugi przykład wykorzystania usług wiąże się z możliwościami usługi WFS. Skorzystamy z serwisu
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) (http://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane). Na
stronie tej znaleźć można adresy usług WMS i WFS.
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6.3. Mając w OWD widoczne 3-4 warstwy (np. działki, podział administracyjny, rzeki, cieniowany
NMT) dodaj warstwę za pomocą usługi WFS, szukając odpowiedniego narzędzia albo w pasku
narzędziowym po lewej stronie, albo w menu „Warstwa  Dodaj warstwę…”. Okno dialogowe
wypełnij tak jak poniżej (korzystając z usługi http://sdi.gdos.gov.pl/wfs), po wciśnięciu „Połącz”
zobaczysz listę dostępnych warstw. Wybierz Pomniki przyrody. Przy dodawaniu warto
zaznaczyć obie opcje w oknie dialogowym („Tytuł jako nazwa warstwy” i „Only request features
overlapping the view extent”) – ta druga ogranicza liczbę pobranych obiektów
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Rozmieszczenie pomników przyrody może mieć znaczenie w planowaniu inwestycji – obecność takich
obiektów należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Poniższa mapa z dodaną warstwą
z serwisu GDOŚ wskazuje, że w obrębie lub w pobliżu wytypowanych działek znajdują się pomniki
przyrody (zaznaczone zielonym kółkiem). Informacje na ich temat można uzyskać, wskazując obiekt
kursorem narzędzia „Informacja o obiekcie”, dostępnym z paska narzędziowego (na rycinie poniżej
wskazany obiekt jest pokazany nieco większym, czerwonym kółkiem). Zakres informacji zależy od tego,
ile wiedzy o obiektach przechowuje macierzysta baza danych GDOŚ, z której pochodzi pobrany plik.

Uzyskany plik można zapisać jako warstwę wektorową. Przed zapisem warto wybrać obiekty (pomniki
przyrody), które nas interesują (np. narzędziem wyboru obiektów na mapie, ikona wskazana poniżej).
Po wyborze zapis warstwy można uruchomić w sposób opisany w poleceniu 4.8.

Podsumowanie. Po tej części ćwiczenia potrafisz wyszukiwać w Internecie usługi sieciowe
i uruchamiać je za pomocą programu QGIS. Dzięki temu możesz korzystać z danych przestrzennych,
do których nie masz bezpośredniego dostępu.
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7. Praca w oprogramowaniu QGIS: redakcja mapy
Czas: 2 h lekcyjne

Ta część ćwiczenia omawia:



w jaki sposób w programie QGIS wyliczyć gęstość obiektów punktowych w poligonach
zdefiniowanych w pliku wektorowym (na przykładzie gęstości zabudowy),
jak przygotować mapę, korzystając z różnych metod prezentacji kartograficznej
(w szczególności z kartogramu).

Przygotowanie mapy prezentującej uzyskane wyniki osobom postronnym wymaga dużej staranności.
Jeśli pracujemy z danymi przestrzennymi samodzielnie, możemy reguły kartografii traktować nieco
swobodniej (na ogół wiemy, co dodajemy do widoku mapy, jakie dana warstwa ma znaczenie i jaka jest
jej symbolizacja – w końcu wszystkie czynności wykonujemy samodzielnie). Natomiast jeśli mapa służy
komunikowaniu wyniku analiz przestrzennych różnym odbiorcom, musi być ona wykonana zgodnie
z regułami prezentacji kartograficznej – w przeciwnym wypadku przekaz nie będzie zrozumiany w ogóle
albo też zostanie zrozumiany błędnie.
Programy GIS mają różną funkcjonalność, jeśli chodzi o tworzenie wydruku mapy – nie zawsze możemy
osiągnąć zamierzony efekt, a niektóre rozwiązania domyślne mogą być uznane za niezgodne z regułami
kartografii. Tym niemniej, przy pewnej staranności możemy zaprojektować i wykonać w pełni
profesjonalną mapę, która może zostać następnie przesłana komuś innemu jako plik graficzny lub może
zostać wydrukowana.

7.1. Za pomocą narzędzia wyboru obiektów (patrz część 3 ćwiczenia) wybierz z warstwy
OT_ADMS_A_podzial_adm.shp wszystkie obiekty oznaczone w kolumnie „x_kod” jako ADMS01
lub ADMS03 (czyli miasta i wsie) i zapisz je jako warstwę wektorową pod nową nazwą (jeśli nie
pamiętasz jak to zrobić, patrz punkt 4.8). Wyświetl je na przykład na podkładzie NMT
(cieniowanie), mniej więcej tak jak pokazano poniżej. Dodaj do tej warstwy atrybuty geometrii
(powierzchnię jednostek administracyjnych), tak jak we wcześniejszych etapach ćwiczenia
(punkt 3.2)
Dane te, przedstawiające zasadniczy podział administracyjny tego obszaru, uzupełnimy o gęstość
zabudowy, cecha ta zostanie następnie zwizualizowana za pomocą popularnej metody prezentacji
zjawisk ilościowych – kartogramu.
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7.2. Dodaj do projektu warstwę OT_BUBD_budynki.shp (budynki), następnie uruchom narzędzie
„Wektor  Narzędzia badawcze  Random points inside polygons (fixed)” jako warstwę
wejściową wprowadź OT_BUBD_budynki.shp, zadeklaruj nazwę warstwy wynikowej, a ilość
punktów ustaw na 1 (jak na rycinie poniżej). Wciśnij „Run”
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Program QGIS utworzy warstwę punktów wektorowych w taki sposób, że jeden punkt przypadać będzie
na jeden budynek (rycina poniżej). Nawet jeśli czasem, oglądając warstwę, odnosimy wrażenie, że
punktów jest za dużo, to wynika to z „nakładania” się budynków na siebie.

7.3. Uruchom narzędzie „Wektor  Narzędzia analizy  Count points in poligon”. Dla utworzonej
wcześniej warstwy podziału administracyjnego wyliczymy liczbę punktów (czyli de facto liczbę
budynków) dla każdej jednostki administracyjnej. Okno dialogowe należy wypełnić w sposób
pokazany poniżej
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W tabeli atrybutów nowo utworzonego pliku wektorowego pojawi się kolumna z wyliczoną liczbą
punktów dla każdej wsi/miasta. Mamy również wyliczoną wcześniej powierzchnię wszystkich jednostek
administracyjnych (punkt 7.1, zwróć uwagę, że atrybuty wcześniej tworzonych plików są zachowywane
w nowo tworzonych), co pozwoli nam wyliczyć i zwizualizować gęstość budynków (liczbę budynków
przypadającą na km2 lub na inną jednostkę powierzchni).

7.4. Za pomocą kalkulatora pól uruchomionego z tabeli atrybutów nowej warstwy wektorowej
utwórz nowe pole (kolumnę) z gęstością budynków. Okno kalkulatora powinno zostać
wypełnione tak jak poniżej. Zwróć uwagę, że nowe pole przechowuje wartości rzeczywiste (liczby
dziesiętne (real)). Stała 1 000 000 pozwala na wyliczenie wartości na km2 – powierzchnia (area)
podana jest bowiem w metrach kwadratowych. (Uzupełnij kartę pracy)

7.5. We właściwościach warstwy wybierz tym razem opcję stylu „symbol stopniowy”. Spróbuj
ustawić parametry tak, jak pokazano poniżej. Po wybraniu „Zastosuj” możliwe będzie
sprawdzenie efektów ustawień. Dokonaj kilku eksperymentów ze zmianą liczby klas oraz
sposobem podziału wartości liczbowych na klasy (w oknie dialogowym jest to tak zwany „tryb”)
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Istotną regułą, o jakiej należy pamiętać przy sporządzaniu kartogramu, jest to, że w jednostkach
przestrzennego odniesienia wizualizujemy za jego pomocą zjawiska ilościowe, które mają charakter
względny – np. wartości są odniesione do powierzchni jednostki przestrzennej (albo do liczby
zamieszkujących je osób). Przy pracy z działkami (części 4-5 ćwiczenia) dodano do tabeli atrybutowej
np. średnie odległości od transformatorów i wyniki przetworzeń map nachyleń i wysokości – są to cechy
ilościowe, do prezentacji których można wykorzystać kartogram. Natężenie zjawiska w jednostce
przedstawiają najczęściej barwy (może to być również szrafura o różnej gęstości), dobrane tak, aby
sugerować zmianę wartości (np. większe nasycenie – wyższe wartości). Podział zakresu wartości cechy
ilościowej powinien być skonstruowany tak, aby w każdej klasie kartogramu była przynajmniej jedna
jednostka przestrzenna, podział ten powinien także uwypuklać przestrzenne zróżnicowanie cechy.
W kolejnym kroku przejdziemy do zredagowania końcowej mapy.

7.6. Ustaw widok mapy mniej więcej tak, jak pokazano poniżej (zwróć uwagę, które warstwy
zostały zachowane w panelu warstw, a które usunięto – powinny zostać tylko te, które
wykorzystamy w tej części ćwiczenia). Następnie uruchom narzędzie „Projekt  Nowy wydruk”.
Nadaj nazwę nowemu wydrukowi – np. test_1
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„Wydruk” w QGIS to środowisko graficzne, sprzężone z OWD, w którym możemy zaprojektować mapę
z wszystkim jej niezbędnymi elementami. Jest ono proste i intuicyjne, ale ma sporo możliwości. Spróbuj
zaprojektować w nim (na podstawie uprzednio wykonanego kartogramu) mapę gęstości zabudowy
w gminach Bestwina i Wilamowice. Na początku na „wydruku” mamy pustą kartkę i panel zarządzania
obiektami (poniżej).
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7.7. Uruchom narzędzie „Układ  Dodaj mapę” (jak większość narzędzi dodawania obiektów do
wydruku narzędzie to jest dostępne również jako ikona w pasku narzędziowym po lewej stronie)
i rozciągnij na pustej stronie prostokąt zapełniający mniej więcej połowę kartki. W prostokącie
tym pojawi się mapa przygotowana uprzednio w OWD. Po prawej stronie pojawia się nowy obiekt
w panelu zarządzania

7.8. Manipulując parametrami zasięgu i skali (poniżej przykładowe wartości), spróbuj ustawić
okno mapy mniej więcej tak, jak pokazano poniżej
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7.9. Następnie możesz dokonać eksperymentów z ustawieniami siatki – na przykład
wykorzystując podane poniżej parametry. Siatkę należy dodać (zielony plus), możliwe jest użycie
więcej niż jednej siatki dla danego widoku mapy

7.10. W kolejnym kroku dodaj skalę, legendę oraz tytuł mapy (obiektem jest „etykieta”, czyli
napis). Dodanie obiektu, podobnie jak w przypadku dodawania mapy, to rozciągnięcie na
wydruku prostokąta mniej więcej w tym miejscu, w którym chcemy umieścić nowy obiekt

Nowy obiekt pojawia się nie tylko na wydruku, ale też w panelu zarządzania, gdzie można ustawiać
różne jego parametry (kolory, czcionki, typ). Ustawiając legendę mapy, masz możliwość zmiany nazw
warstw i aktualizacji legendy, jeśli dokonasz wcześniej zmian w OWD (np. usuniesz lub dodasz
warstwę).
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7.11. Manipulując ustawieniami i parametrami obiektów na wydruku mapy, spróbuj uzyskać efekt
końcowy zbliżony do tego, który pokazano poniżej (możesz dodać też informację
o autorze/autorce, datę itp.)

Końcowy wydruk mapy można też wydrukować lub wyeksportować do pliku (narzędzie „Wydruk 
Eksportuj jako pdf”).

Podsumowanie. Po tej części ćwiczenia potrafisz przeprowadzić analizę gęstości obiektów
punktowych i zaprezentować wyniki analiz na poprawnie zredagowanej mapie, korzystając z jednej
z podstawowych metod prezentacji kartograficznej zjawisk ilościowych, czyli kartogramu.
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8. Praca w oprogramowaniu QGIS: podsumowanie
Czas: 2 h lekcyjne

Czas na praktyczne podsumowanie. Wyobraź sobie zadanie podobne do tego, jakie realizowano
w częściach 3–7, którego efektem ma być wytypowanie działek najkorzystniejszych dla pewnej
inwestycji. Zadanie to będzie realizowane dla gminy Wilamowice (część wiejska). Składa się ono
z trzech części. Zadanie 1 to część podstawowa zadania (operacje niezbędne do jego wykonania były
realizowane we wcześniejszych częściach ćwiczenia). Zadania 2 i 3 to zadania trudniejsze, które nie
mają bezpośredniego odpowiednika we wcześniejszych częściach ćwiczenia.

Zadanie 1
Wybrane działki powinny spełniać następujące warunki:
[a] powierzchnia działki > 2 ha,
[b] działka w całości powinna leżeć na wysokości powyżej 260 m,
[c] działka nie powinna być przecięta przez linię energetyczną najwyższego lub wysokiego
napięcia (warstwa OT_SULN_linie.shp, atrybut ‘x_kod’ SULN01 lub SULN02).
Sekwencję a–c należy zrealizować „krok po kroku”, wybierając z puli działek te, które spełniają opisane
powyżej warunki. Najpierw wybieramy działki o powierzchni > 2 ha (patrz punkty 3.2. i 3.5), następnie
spośród nich te, które leżą w całości powyżej 260 m (patrz punkty 5.3, 5.5, 5.6), spomiędzy nich kolejno
te, które nie są przecięte przez określone linie energetyczne (opis linii znaleźć można w tabeli atrybutów
warstwy) – ten krok z kolei można zrobić podobnie jak w punkcie 3.9. Przydatna może być
charakterystyka opcji wybierania (selekcji), którą znaleźć można po punkcie 3.5.
Zadanie 2
W miarę czasu dodatkowym kryterium wyboru działek może być następujący warunek:
[d] działka w całości nie może znajdować się w odległości do 100 m od zbiorników wodnych (wody
stojące, warstwa OT_PTWP_wody.shp, atrybut ‘x_kod’ PTWP03),
Sposoby realizacji warunku d mogą być różne (nie były one bezpośrednio realizowane w czasie
ćwiczenia, ale narzędzia, z których korzystano w częściach 3–5, dają takie możliwości). Warunek ten
można zrealizować na przykład za pomocą:
[i] wyboru konkretnej grupy obiektów z warstwy OT_PTWP_wody.shp, następnie wykorzystania
narzędzia „Wektor  Narzędzia geoprocessingu  Bufor o stałej szerokości”, następnie
przecięcia otrzymanej warstwy z warstwą działek o powierzchni ponad 2 ha
lub
[ii] konwersji warstwy OT_PTWP_wody.shp na model rastrowy, utworzenia mapy odległości
i dopisania parametrów odległości do tabeli atrybutów warstwy działek o powierzchni > 2 ha za
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pomocą narzędzi analiz strefowych, następnie wyboru obiektów z tabeli atrybutów (podobnie jak
w części 4 ćwiczenia)
lub
[iii] konwersji warstwy OT_PTWP_wody.shp na model rastrowy, utworzenia mapy odległości,
zreklasyfikowania jej, dopisania stosownych parametrów do tabeli atrybutów warstwy działek
o powierzchni > 2 ha za pomocą narzędzi analiz strefowych (podobnie jak w częściach 4 i 5
ćwiczenia), następnie wyboru obiektów z tabeli atrybutów.
Przykładowy etap rozwiązania zadań 1 i 2 przedstawia poniższa rycina.

Na utworzonej mapie zaznaczono pomarańczową szrafurą działki o powierzchni > 2 ha. Kolorem
zielonym zaznaczono obszary leśne. Kolor niebieski z ciemnoniebieską otoczką to zbiorniki wodne
z otoczeniem o szerokości 100 m. Fioletowe linie to linie energetyczne, a na żółto zaznaczone są linie
najwyższego lub wysokiego napięcia. Na biało zaznaczone są obszary położone powyżej 260 m n.p.m.
Wyraźnie widać, że tylko niektóre działki spełniają kryteria a–d wymienione powyżej.

Zadanie 3
Dodatkowym etapem działań może być, dla działek wybranych za pomocą kryteriów a–d (lub a–c, jeśli
pominięto zadanie 2), wskazanie tych działek, których możliwie duża część leży na stokach o ekspozycji
(wystawie) wschodniej, południowej lub zachodniej.
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Kolejna rycina prezentuje dodatkowo mapę ekspozycji po reklasyfikacji (wybór stoków o ekspozycji E,
S i W).

Utworzenie warstwy przedstawionej na mapie wymaga wyliczenia ekspozycji za pomocą narzędzia
„Raster  Analizy terenu  Ekspozycja”, a następnie zreklasyfikowania wartości ekspozycji, np. za
pomocą kalkulatora rastra. Wartości ekspozycji (czyli azymutu linii maksymalnego spadku na stoku)
zmieniają się od 0 do 360 stopni. Ekspozycje wschodnie to np. wartości od 45 do 135 stopni (jeśli kąt
pełny dzielimy na ćwiartki), analogicznie ekspozycje południowe to wartości od 135 do 225 stopni,
zachodnie – 225 do 315 stopni. Ekspozycje wskazane w zadaniu zawierają się więc w przedziale 45–
315. Następnie należy sprawdzić, jaką część tychże zajmują poszczególne, wybrane wcześniej działki.
Podobną operację przeprowadzono w punktach 5.3–5.6 dla innej pochodnej NMT, czyli mapy nachyleń.
Podsumowanie. Jeśli po zrealizowaniu tej części ćwiczeń zauważysz, że samodzielna praca
z oprogramowaniem GIS bywa często zaskakująca, a na użytkownika/użytkowniczkę czyhają różne
pułapki, które jednak da się pokonać lub ominąć, to właśnie o taki efekt całych tych zajęć chodzi.
Działanie z oprogramowaniem GIS nie jest łatwe, czasem może być frustrujące, ale poradzenie sobie z
różnymi wyzwaniami jest niewątpliwie źródłem satysfakcji.
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Część 3 ćwiczenia

Nr polecenia

Treść

3.5

Ile działek jest w pliku atrybutowym?

3.5

Ile działek ma powierzchnię większą lub równą niż 2 ha?

Dodatkowe!

Ile działek ma powierzchnię większą lub równą niż 2 ha i mniejszą
niż 3 ha?

3.6

Ile działek ma równocześnie powierzchnię większą niż 2 ha i obwód
dłuższy niż 2 km?

3.9

Ile działek jest przecinanych przez rzeki płynące na analizowanym
terenie (Wisła i Biała)?

Wynik

Część 4 ćwiczenia
Nr polecenia

Treść

Dodatkowe!

Ile jest obiektów oznaczonych kodem „BUIT03” w warstwie
OT_BUIT_techniczne.shp?

Dodatkowe!

W obrębie ilu działek w gminie Bestwina znajduje się transformator?
(można wykorzystać narzędzia zapytania przestrzennego poznane
w części 3 ćwiczenia)

4.9

Dla ilu działek o powierzchni większej lub równej niż 2 ha odległość
minimalna od transformatora jest większa niż 400 m?
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Wynik

Część 5 ćwiczenia

Nr polecenia

Treść

5.2

Sięgnij do metadanych utworzonej warstwy nachylenia (PPM
w panelu warstw  Właściwości) i sprawdź, jakie jest średnie
nachylenie na analizowanym obszarze (STATISTICS_MEAN)

5.9

Ile działek o powierzchni większej lub równej niż 2 ha leży co
najmniej w połowie na obszarze, który został określony jako
korzystny (wysokość >= 250 m i nachylenie < 6 stopni)?

Wynik

Część 7 ćwiczenia

Nr polecenia

Treść

Wynik

7.4

W której jednostce administracyjnej jest największa
gęstość zabudowy i jaka jest to wartość?

7.4

W których jednostkach administracyjnych gęstość
zabudowy jest wyższa niż 130 budynków / km2?
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Udostępnianie i korzystanie
z informacji przestrzennej
w ramach krajowej
infrastruktury informacji
przestrzennej na przykładzie
Modułu SDI

Instrukcja dla uczestnika/uczestniczki

mgr inż. Robert Widz
Prezes Fundacji OmniGea
Ośrodek Myśli Geoprzestrzennej
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57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

Zastosowanie danych
przestrzennych w JST
– wyznaczenie obszarów
wymagających rewitalizacji
w gminie
(1 h W/11h L)
Instrukcja dla uczestnika/uczestniczki

mgr Agnieszka Gajda
Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
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1.

Wprowadzenie do ćwiczeń

Czas: 2 h lekcyjne (wykład i dyskusja)
Wykład załączony osobno [Zastos_danych_przest_w_JST_rewitalizacja_wyklad.pptx].
Wykład zawiera wprowadzenie w tematykę rewitalizacji oraz pokazuje podstawowe założenia delimitacji
obszarów zdegradowanych.

2.

Praca w oprogramowaniu QGIS, cz. 1

Czas: 2 h lekcyjne
Ta część ćwiczenia obejmuje:





przedstawienie podstawowych informacji o interfejsie programu QGIS (okna zadań, paski
narzędzi),
wyjaśnienie podstawowych funkcjonalności programu – dodanie danych, otwarcie i zapisanie
projektu, wczytanie danych wykorzystywanych w ćwiczeniu i wskazanie ich właściwości (na
przykładzie danych rastrowych i wektorowych), w tym definicji układów współrzędnych,
przedstawienie podstawowych sposobów wizualizowania danych przestrzennych.

Program QGIS (wcześniej Quantum GIS) to przykład rozbudowanego pakietu oprogramowania
z rodziny Systemów Informacji Geograficznej (Geographic Information Systems, GIS), popularnego
i od wielu lat dostępnego na rynku. Jest to oprogramowanie darmowe na licencji GNU GPL, możliwe również
do wykorzystania instytucjonalnego i komercyjnego – zainstalować może je każda osoba i każda firma
(oczywiście jeśli spełnia wymagania sprzętowe). Jest dostępny zarówno w wersji 32, jak i 64-bitowej.
Cechą QGIS – jak większości pakietów wolnego oprogramowania – jest obfitość informacji na jego
temat i możliwość korzystania z forów użytkowników. Podstawowe informacje o oprogramowaniu
znaleźć można tu:
http://www.qgis.org/pl/site/
Na rynku polskim dostępny jest podręcznik na temat GIS autorstwa Roberta Szczepanka, w którym
podstawowym oprogramowaniem jest właśnie QGIS. Podręcznik ten jest dostępny na stronie:
http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetailsRPK&rId=39411
QGIS może być zainstalowany na platformach obsługiwanych przez wiele systemów operacyjnych.
Obsługuje różne formaty zapisu danych przestrzennych – zarówno wektorowe, jak i rastrowe.
Naszym zadaniem będzie zapoznanie się z podstawowymi funkcjami programu QGIS, a następnie
próba stworzenia samodzielnej mapy.
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2.1. Uruchom program QGIS Desktop i otwórz projekt o nazwie projekt_1.qgs. Projekt ten
zawiera mapę Katowic, którą będziemy krok po kroku odtwarzać w dalszej część zadania
Po uruchomieniu programu okno aplikacji wygląda tak jak na poniższej rycinie. U samej góry znajduje
się rozwijalne menu, poniżej często stosowane narzędzia symbolizowane ikonami. Okno wyświetlania
danych (OWD) to pusta biała przestrzeń po prawej stronie. Po lewej górny panel to panel przeglądarki
(dostęp do systemu plików i katalogów komputera), za pomocą której można wyszukać dane
przeznaczone do analizy. Dolny panel po lewej to panel warstw, który pozwala na zarządzanie danymi
przestrzennymi dodanymi do OWD.

Ikony są zorganizowane w paski narzędziowe oddzielone od siebie delikatnym kropkowaniem (rycina
poniżej, zaznaczono przykładowy pasek narzędzi digitalizacji). Idąc od lewej, pierwsze sześć ikon to
pasek projektowy – narzędzia otwierania i zapisywania projektów, czyli zorganizowanych zestawów
warstw danych przestrzennych, wyświetlonych w określony sposób. Kolejne kilkanaście ikon składa się
na pasek nawigacji, w tym narzędzia powiększania (lupa z plusem), pomniejszania (lupa z minusem)
oraz przesuwania (ręka) mapy. Kolejny pasek to pasek narzędzi atrybutów, natomiast w dolnym rzędzie
większość narzędzi to narzędzia digitalizacji oraz edycji etykiet. Ponieważ nie ma wyświetlonych warstw
danych, część narzędzi jest nieaktywna, podobnie jak polecenia z menu.
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Zapoznałeś/łaś się z podstawowymi poleceniami i narzędziami nawigacji w programie. W następnych
krokach dowiesz się, jak stworzyć od zera własną mapę podobną do tej z początku ćwiczenia.

2.2. Wykorzystując polecenie „Nowy” (projekt, pierwszy przycisk z lewej), utwórz nowy, czysty
projekt
Wyświetlenie warstw danych przestrzennych w QGIS może być przeprowadzone na wiele różnych
sposobów. Najprostszy z nich wykorzystuje panel przeglądarki:

2.3. W panelu przeglądarki znajdź folder, w którym przechowywane są dane (na zajęciach jego
lokalizację i nazwę powinien podać prowadzący). Po kliknięciu w znak + obok nazwy folderu
pojawią się nazwy dostępnych warstw danych przestrzennych zadania

2.4. Znajdź warstwę granica_miasta.shp. Zaznacz ją w panelu przeglądarki, a następnie
przeciągnij do OWD. Efekt działania powinien być taki jak na rycinie poniżej (kolory mogą być
inne)

Warstwa granica_miasta.shp (w oryginale OT_ADJA_A) to dane o podziale administracyjnym
pochodzące z Bazy Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:10000 (BDOT10k), czyli
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najważniejszej bazy danych topograficznych w Polsce. W tym wypadku jest to warstwa wektorowa,
zapisana w często stosowanym formacie shapefile. Obejmuje ona miasto Katowice.
UWAGA: Na potrzeby ćwiczenia zmieniono nazwy większości warstw BDOT10k. Wykaz
oznaczeń używanych w BDOT10k znaleźć można w załączniku do Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych
obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także
standardowych
opracowań
kartograficznych
(D.U.
279,
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112791642).
Zwróć uwagę, że poza samą mapą w OWD w panelu warstw pojawiła się dodana warstwa, szereg ikon
narzędziowych uaktywnił się, a na dolnym pasku pojawiły się nowe informacje – jest między innymi
skala (zmienia się przy powiększaniu/pomniejszaniu mapy), współrzędne (zmieniają się przy
przesuwaniu kursora po mapie) oraz informacja o układzie współrzędnych (dla tej konkretnej warstwy
jest to EPSG:2180, czyli układ PL-1992).
2.5. PPM wskaż warstwę granica_miasta.shp w panelu warstw. Z rozwijalnego menu wybierz
„Właściwości” – efektem będzie wyświetlenie okna jak na rycinie poniżej

Okno właściwości warstwy pozwala na uzyskanie szeregu informacji o warstwie, w tym także ustawienie
sposobu wyświetlania warstwy, np.
– w zakładce „Ogólne” znaleźć można m. in. informacje o układzie współrzędnych warstwy,
– w zakładce „Pola” znaleźć można informacje o strukturze tabeli atrybutów warstwy,
– w zakładce „Metadane” znaleźć można inne dodatkowe informacje o warstwie,
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– zakładki „Styl”, „Etykiety”, „Wykresy” oraz „Legenda” pozwalają na zmianę wyglądu warstwy
i tworzenie kompozycji mapy.
Z możliwościami kryjącymi się w tych zakładkach zetkniemy się na kolejnych etapach ćwiczenia.
Spróbujemy teraz w prosty sposób zmienić sposób wyświetlania tej warstwy tak, aby pokazywane były
wyłącznie granice jednostek administracyjnych, bez wypełnienia.
2.6. W oknie właściwości warstwy wybierz „Styl”, a następnie zaznacz „Proste wypełnienie”.
Zmieni się wygląd okna – rozwijając poszczególne pozycje, możesz ustawić brak wypełnienia
i zmienić kolor granicy poligonów (np. na czerwony) w taki sposób jak pokazano poniżej. Uwaga:
po kliknięciu na pole wypełnienia należy wybrać „Przezroczyste wypełnienie” – wtedy pozostaną
wyłącznie granice. Po dokonaniu zmian wybierz „Zastosuj”. Jeśli zmiany Cię nie zadowolą,
wprowadź kolejne i ponownie „Zastosuj”. Po zakończeniu wybierz „OK”

Dodamy teraz do OWD kolejną warstwę – NMT.tif. Jest to warstwa rastrowa przedstawiająca
ukształtowanie powierzchni analizowanego obszaru (czyli Numeryczny Model Terenu, NMT).
2.7. Wybierz narzędzie „Dodaj warstwę rastrową” (po lewej stronie okna programu, patrz rycina
poniżej). Wyszukaj w odpowiednim katalogu plik NMT.tif i wybierz „Otwórz” (warstwę można też
oczywiście przeciągnąć do OWD – efekt będzie identyczny)
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Zwróć uwagę, że NMT „przykrył” dane wyświetlone wcześniej. Kolejność warstw można jednak łatwo
zmienić, przeciągając nazwę warstwy w panelu warstw w górę lub w dół. NMT wyświetlany jest
w ustawieniu domyślnym, z najniższymi wartościami na czarno, a najwyższymi – na biało. Wartości
skrajne pokazane są w panelu warstw (238 i 339 m, wartości zaokrąglone).
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2.8. Dla warstwy NMT uruchom okno właściwości i wybierz „Styl”. Dużo ciekawsze będzie
wyświetlenie tej warstwy w inny sposób. Rozwiń opcje „Sposób wyświetlania” i wybierz
cieniowanie, a w polu „resampling” metodę bilinearną lub sześcienną (pozwolą one na
wygładzenie obrazu), następnie wybierz OK

Cieniowanie wydobywa plastycznie ukształtowanie terenu i wyraźnie ukazuje różne formy rzeźby.
Tracimy co prawda informację o wysokości bezwzględnej, ale przy tak niewielkich deniwelacjach ma
ona niewielkie znaczenie.

2.9. Dodaj do OWD kolejną warstwę, slaskie_m_Katowice__OT_PTLZ.shp. Po dodaniu warstwy
i ustawieniu jej w panelu warstw nad NMT, a poniżej warstwy z podziałem administracyjnym,
uruchom okno właściwości i wybierz „Style”. Zamiast opcji „Jeden symbol” (na samej górze)
wybierz z rozwijalnego menu „Wartość unikalna”, w polu „Kolumna” wybierz nazwę „kategoria”
i wciśnij przycisk „Klasyfikuj”. Efektem będzie poniższe okno, w którym unikalny kolor został
przypisany trzem kategoriom lasów, oznaczonym I, L i M – nietrudno się domyślić, że chodzi
o lasy iglaste, liściaste i mieszane. Możesz zmienić paletę kolorów – np. paleta YlGn, odwrócona,
będzie wyglądać dużo lepiej. Po zmianach wciśnij OK
Przeprowadzona operacja pozwoliła na oznaczenie różnych obiektów jednej warstwy różnymi
symbolami.
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2.10. Kolejna operacja w tej części to dodanie etykiet (nazw) dla jednej z warstw. Dla warstwy
z granicą miasta uruchom właściwości warstwy i wejdź w opcję „Etykiety”. Zamiast „Brak
etykiet” wybierz opcję „Wyświetlaj etykiety tej warstwy”, a w kolejnym polu poniżej („Etykietuj
z”) wybierz wartość „nazwa”. Możesz eksperymentować z wyglądem etykiet, ale możesz też od
razu wybrać OK
UWAGA: Może się zdarzyć, że zamiast polskich znaków pojawią się błędy, należy zmienić
w zakładce „Ogólne” sposób kodowania warstwy (np. z „System” na „UTF-8”). Więcej na ten
temat we wspomnianym podręczniku R. Szczepanka, rozdział 2.7 „Krzaki zamiast tekstu”.
Przeprowadzona powyżej operacja oznacza, że do każdego obiektu warstwy podziału
administracyjnego na mapie dodany zostanie opis tekstowy, którego wartość zapisana jest w tabeli
atrybutowej w kolumnie „nazwa” (gdzie zapewne można spodziewać się nazwy jednostki
administracyjnej).
Po tych operacjach Twoja mapa powinna wyglądać mnie więcej tak, jak mapa, którą oglądałeś/łaś na
początku ćwiczenia (patrz też poniżej). W tym momencie warto już zapisać na trwałe efekty
dotychczasowych wysiłków. W tym celu organizacja wyświetlonych danych zostanie zapisana jako
projekt.
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2.11. Z menu głównego wybierz „Projekt  Zapisz”, po wywołaniu okna wpisz nazwę dla
utworzonego projektu (np. imię_nazwisko). Utworzony plik z rozszerzeniem .qgs przechowuje
teraz informacje o tym, które warstwy budują Twoją mapę, gdzie są zlokalizowane oraz jak je
wyświetlić
UWAGA: Przy zapisywaniu projektów warto pamiętać, aby nie używać polskich znaków oraz
stosować możliwie krótką ścieżkę dostępu do plików (nazwy folderów najlepiej bez spacji,
ponieważ może to stanowić potencjalny problem dla programu.

2.12. Zamknij program QGIS. Odszukaj plik projektu i uruchom go dwukrotnym kliknięciem, aby
przekonać się, że program QGIS wystartuje i otworzy mapę tak, jak wyglądała w momencie
zamknięcia programu
Sam projekt ma również swoje właściwości, które można w razie potrzeby zmieniać. Z menu głównego
wybierz „Projekt  Właściwości projektu”, po wywołaniu okna zwróć uwagę na informacje, jakie opisują
Twój projekt (np. lista warstw, układy współrzędnych).
W pierwszej części ćwiczenia dowiedziałeś/łaś się, jakie są podstawowe narzędzia nawigacji po
programie QGIS. Dodałeś/łaś dane, zarówno wektorowe, jak i rastrowe, oraz nauczyłeś/łaś się zmieniać
ich wygląd, aby stworzyć estetyczną kompozycję mapową.
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3. Praca w oprogramowaniu QGIS, cz. 2
Czas: 2 h lekcyjne

Stworzenie jakichkolwiek charakterystyk konkretnych obszarów, w tym przykładzie obszarów
zdegradowanych, wymaga obliczenia wielu statystyk opisujących liczbowo sytuację w danym obszarze
tematycznym. W zależności od rodzaju danych analizy te wyglądają różnie. W części wykładowej
wspomniano kilka przykładów pól podstawowych znajdujących zastosowanie przy diagnozie na
potrzeby programu rewitalizacji. Na potrzeby ćwiczenia skupimy się na jednym rodzaju – jednostkach
urbanistycznych wyznaczonych na potrzeby opracowania (w praktyce możesz wykorzystać dowolne
jednostki, pamiętając o ich wpływie na wynik końcowy delimitacji).
Będziemy pracować nad miastem Katowice. Część danych jest prawdziwa (dane dotyczące
użytkowania/pokrycia terenu, lokalizacje POZ, model terenu, frekwencja w wyborach), a część ze
względu na wysoką wrażliwość to dane fikcyjne stworzone na potrzeby ćwiczenia (dane ludnościowe,
np. meldunki, bezrobocie, przestępczość).
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Praca z tabelami atrybutów
Każda warstwa wektorowa posiada tabelę atrybutów (zapisaną jako plik .dbf w architekturze formatu
shapefile). To, co widzimy na ekranie, jest jedynie graficzną reprezentacją tego, co zawiera tabela
atrybutów, która jest bazą danych ściśle powiązaną z elementami geometrycznymi bazy. Każdy element
geometryczny odpowiada jednemu wierszowi w tabeli atrybutów. Dane w tabelach mogą być podstawą
wielu analiz – zarówno jako samodzielne dane, jak i w połączeniu z odpowiadającymi im danymi
przestrzennymi.
W tym ćwiczeniu dowiesz się, czym jest tabela atrybutów i jak z niej skorzystać, a naszym celem będzie
obliczenie wskaźników, które można bezpośrednio wykorzystać w procesie delimitacji. Na koniec
stworzysz podkład do dalszych wizualizacji oraz rozpoczniesz wypełnianie karty pracy.

3.1. Uruchom program QGIS i otwórz projekt projekt_2a.qgs
Projekt ten zawiera granicę miasta oraz warstwę „meldunki”. Warstwa ta zawiera dane dotyczące
ludności Katowic z dokładnością do budynku mieszkalnego. Za względu na wysoką wrażliwość takich
danych, są to dane fikcyjne przypisane do rzeczywistych punktów adresowych.

Tabelę atrybutów otwieramy, klikając PPM na wybraną warstwę wektorową w panelu warstw.
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3.2. Kliknij PPM na warstwę „meldunki”. Wybierz polecenie „Otwórz tabelę atrybutów”
Na pierwszy rzut oka przypomina ona dobrze znany arkusz kalkulacyjny – każdy wiersz to jeden obiekt,
a każda kolumna to kolejny atrybut. Jakie dane znajdują się w tabeli? Jakie wskaźniki możemy stworzyć
na ich podstawie?

W górnym panelu znajdują się narzędzia umożliwiające różne operacje.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przełącz w tryb edycji
Edycja wielu rekordów
Zapisz zmiany
Ponownie wczytaj tabelę
Dodaj obiekt
Usuń zaznaczone obiekty
Zaznacz
obiekty,
używając
wyrażenia
8. Zaznacz wszystko
9. Odwróć zaznaczenie
10. Odznacz wszystko
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Filtruj z użyciem formularza
Przenieś zaznaczone wiersze na górę tabeli
Przesuń mapę do zaznaczonych wierszy
Powiększ mapę do zaznaczonych wierszy
Kopiuj zaznaczone wiersze do schowka
Wklej obiekty ze schowka
Nowa kolumna
Usuń kolumnę
Otwórz kalkulator pól
Formatowanie warunkowe

Dane w tabeli atrybutów możemy sortować oraz filtrować. Na ich podstawie można również tworzyć
bardziej skomplikowane zapytania.

3.3. Klikając na nagłówek kolumny „mieszkańcy”, przesortuj tabelę. Jaka jest maksymalna liczba
osób zameldowana pod jednym adresem?

3.4. Jeśli chcemy stworzyć bardziej skomplikowane zapytanie lub wyszukać rekordy na
podstawie większej liczby atrybutów, korzystamy z polecenia „Zaznacz obiekty, używając
wyrażenia”
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3.5. Po rozwinięciu drzewa nagłówka „Pola i wartości” mamy dostęp do wszystkich atrybutów
z aktywnej tabeli

3.6. Wykorzystując proste zapytanie SQL, znajdź liczbę adresów, pod którymi jest
zameldowanych więcej niż 50, ale mniej niż 100 osób. Ile jest takich adresów?
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3.7. Możesz również łączyć ze sobą różne atrybuty. Pod iloma adresami mieszkają osoby
bezrobotne i jednocześnie korzystające z opieki pomocy społecznej?

3.8. Wykorzystując różne funkcje, możesz „w locie” sprawdzić pewne wskaźniki, np. udział
bezrobotnych w całości osób w wieku produkcyjnym powyżej zadanej wartości, przyjmijmy 20%.
Ile jest takich adresów?
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3.9. Zamknij okno selekcji. Z katalogu „Dane” dodaj warstwę jednostki urbanistyczne.shp
3.10. Otwórz tabelę atrybutów. Klikając na dowolny wiersz i zaznaczając go, możemy zobaczyć,
któremu obiektowi na mapie on odpowiada

Poznałeś/łaś już możliwości szybkiej analizy danych. Niestety sposoby te pozwalają nam jedynie na
zorientowanie się w danych, a wyniki nie są nigdzie zapisywane. Na potrzeby delimitacji obszarów
zdegradowanych musimy obliczyć wskaźniki dla konkretnych jednostek przestrzennych. W tym celu
musimy przeprowadzić agregację naszych danych do poziomu jednostki podstawowej. Najłatwiej
będzie to zrobić, przypisując do każdego punktu identyfikator jednostki, na terenie której się znajduje.
Jednostki urbanistyczne, które dodałeś/łaś w poprzednim kroku, zostały wyznaczone na potrzeby
ćwiczenia i dzielą miasto na 39 obszarów. Tabela atrybutów zawiera informację o powierzchni jednostki
(w km2).
Program QGIS jako czysta instalacja nie ma zbyt wielu funkcji, a jego funkcjonalność można bardzo
mocno rozszerzyć poprzez instalację tzw. wtyczek, czyli dodatków. Są one pisane przez różne osoby,
a następnie dostępne dla chętnych poprzez menu „wtyczki’.
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3.11. Z menu MMQGIS wybierz „Combine”, a następnie „Spatial join”

3.12. Jako plik ze strefami „Output shape” wybierz „jednostki_urbanistyczne”, jako relację
przestrzenną „Spatial operation” „contains” (zawiera) i jako plik do dołączenia „Join layer”
wybierz warstwę „meldunki”. W ostatnim polu możesz wybrać interesujący nas wariant – sumę
lub średnią wartość, a w sekcji po prawej stronie wybierasz atrybuty, które mają zostać poddane
operacji. Pamiętaj o wybraniu pola z identyfikatorem warstwy ze strefami (w tym przypadku jest
to pole ID). Jako „output file” wskaż dogodną dla Ciebie lokalizację i wybierz nazwę, która
pozwoli Ci na jednoznaczne zidentyfikowanie zawartości, np. bezrobotni_jednostki.shp
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3.13. Oblicz sumaryczną liczbę osób bezrobotnych oraz liczbę osób w wieku produkcyjnym dla
każdej jednostki urbanistycznej. Wynikiem będzie nowa warstwa zawierająca wszystkie zadane
atrybuty

Większość wskaźników nie jest prostym wynikiem sumowania/uśredniania, lecz oblicza się je za
pomocą nieco bardziej złożonych formuł. Aby obliczyć taki wskaźnik w tabeli atrybutów, wybieramy
polecenie „Otwórz kalkulator pól” i następnie tworzymy działanie.
3.14. Aktywuj tabelę w nowej warstwie poprzez wybranie polecenia „Przełącz w tryb edycji”
3.15. Wybierz polecenie „Otwórz kalkulator pól”
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3.16. Wybierz opcję „Twórz nowe pole” i nazwij je udz_bez. Jako typ pola wyjściowego wybierz
liczby dziesiętne, jako długość 5, a dokładność (liczbę miejsc po przecinku) 2

3.17. Analogicznie do obliczeń przy selekcji oblicz procentowy udział osób bezrobotnych
w całości osób w wieku produkcyjnym. W której jednostce jest on najwyższy, a w której
najniższy?
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3.18. Po zakończeniu obliczeń wybierz polecenie „Zapisz zmiany”, a następnie dezaktywuj tryb
edycji, klikając powtórnie na polecenie „Przełącz w tryb edycji”
Porządek w danych to połowa sukcesu – aby go utrzymać obliczone wskaźniki, skopiujmy do oryginalnej
warstwy jednostki_urbanistyczne.shp. Przy tworzeniu warstw z poszczególnymi wskaźnikami
z oryginalnego pliku z jednostkami urbanistycznymi zawsze zostawało pole z identyfikatorem. Jest to
unikalny dla każdej jednostki klucz, dzięki któremu jesteśmy w stanie zidentyfikować i połączyć ze sobą
konkretne rekordy.
3.19. Kliknij PPM na warstwę jednostki_urbanistyczne i wybierz polecenie „Właściwości”
3.20. Z menu z lewej strony wybierz zakładkę „Złączenia”

3.21. Kliknij zielony znak plus w LD i wskaż warstwę do przyłączenia (tu warstwę z obliczonym
wskaźnikiem). Wypełnij rubryki zgodnie ze schematem poniżej. Pole tabeli i pole złączenia to
unikalne identyfikatory – klucze naszych tabel, na podstawie których możemy je połączyć
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3.22. Po otwarciu tabeli atrybutów warstwy jednostki_urbanistyczne zobaczysz dodane nowe
kolumny
3.23. Warstwę wraz ze złączeniami zapisz jako nową wersję pliku wskazniki_spoleczne.shp
i zamknij projekt

Wizualizacja danych na podstawie atrybutów
W tabelach atrybutów bardzo często zawarte są dane różnicujące obiekty, np. drogi według klas,
budynki według funkcji etc. Mogą one posłużyć do stworzenia czytelnej i estetycznej wizualizacji
pozwalającej na szybką ocenę jakościową prezentowanych danych.
3.24. Otwórz projekt projekt_2b.qgs. W projekcie są dodane warstwy z granicą miasta,
z budynkami oraz pokrycie_terenu_BDOT.shp. Jest to warstwa stworzona z połączenia
wszystkich plików z Bazy Obiektów Topograficznych zawierających dane o pokryciu terenu
Dodana warstwa wyświetli się domyślnie jako jednokolorowy zbiór poligonów (kolor losowy).
W kolejnych krokach zróżnicujemy ich kolory ze względu na konkretny atrybut – tutaj rodzaj pokrycia
terenu.

99

3.25. Otwórz tabelę atrybutów. Zidentyfikuj typy pokrycia terenu (kolumna „x_kod”) w załączniku
nr 2 do Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów
ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (znajduje się
w folderze z danymi)
3.26. Klikając PPM na warstwę, wybierz „Właściwości”, a następnie zakładkę „Styl”

Ponieważ wartości x_kod jest bardzo dużo, na potrzeby ćwiczenia przygotowano zgeneralizowane
kategorie. Ich nazwy znajdziesz w kolumnie „OPIS” na końcu oryginalnej tabeli.
3.27. Na górnej belce wybierz opcję „Wartość unikalna”, a w „Kolumna” wybierz atrybut „OPIS”
– unikalny identyfikator, na którego podstawie stworzysz mapę pokrycia terenu
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3.28. Kliknięcie na przycisk „Klasyfikuj” spowoduje dodanie wszystkich rodzajów pokrycia
terenu zróżnicowanych kolorystycznie (kolory domyślne)

3.29. Bazując na własnej wiedzy o mapach, nadaj kolory adekwatne do poszczególnych klas
pokrycia terenu
3.30. Zapisz gotową mapę
3.31. Uzupełnij rubryki w
w odpowiednie rubryki

karcie pracy, wpisując wartości obliczonych wskaźników
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*Dla grupy zaawansowanej, a dla podstawowej jeśli starczy czasu:
Pokrycie terenu to nie jedyny istotny element podkładu. Sieć drogowa stanowi ważny element
orientacyjny w przestrzeni miasta.
3.32. Dodaj do projektu warstwy dróg (slaskie_m_Katowice__OT_SKDR_L.shp). Analogicznie do
typów pokrycia terenu nadaj im odpowiednie style w zależności od typu obiektu (podobnie jak
w przypadku pokrycia terenu, typ ten znajdziesz w kolumnie „x_kod”)
3.33. Zapisz gotową mapę
3.34. Uzupełnij rubryki w
w odpowiednie rubryki

karcie pracy, wpisując wartości obliczonych wskaźników

W tej części ćwiczenia dowiedziałeś/łaś się, czym jest tabela atrybutów i jak z niej skorzystać.
Obliczyłeś/łaś również wskaźniki, które bezpośrednio można wykorzystać w procesie delimitacji i
nauczyłeś/łaś się obliczać wskaźniki. Wykonany przez Ciebie podkład może posłużyć za bazę do innych
map, np. natężenia zjawisk, dla których obliczyłeś/łaś wskaźniki.
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4. Praca w oprogramowaniu QGIS, cz. 3
Czas: 1 h lekcyjna
Analizy przestrzenne – kryteria odległościowe
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Dostępność do komunikacji publicznej, opieki zdrowotnej, szkół oraz np. instytucji kultury wpływa dość
istotnie na jakość życia. Zazwyczaj rozumiemy ją jako odległość do tych punktów. Można ją zróżnicować
na geometryczną (w linii prostej) i rzeczywistą (z wyznaczeniem trasy przejścia/dojazdu). W ćwiczeniu
skupimy się na wyznaczeniu zdecydowanie łatwiejszej odległości geometrycznej. Należy jednak
pamiętać, że jej wyniki mogą sporo odbiegać od rzeczywistości poruszania się pieszo.

W tej części ćwiczenia naszym zadaniem będzie obliczenie odległości od punktów podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), ale równie dobrze może to być odległość do dowolnego innego obiektu.
4.1. Otwórz projekt projekt_3.qgs. Znajdziesz w nim warstwę POZ.shp, meldunki.shp
i jednostki_urbanistyczne.shp
4.2. Z menu „wektor” rozwiń grupę „Narzędzia analizy” i wybierz narzędzie „Macierz odległości”
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4.3. Wejściową warstwą punktową będzie nasza warstwa meldunki.shp z unikalnym
identyfikatorem „FID_1”
4.4. Jako warstwę docelową wybierz POZ.shp z identyfikatorem „adres”. Jako typ macierzy
zostaw domyślny, liniowy
4.5. Liczbę najbliższych punktów docelowych określ na 1, a typ zapisu pliku pozostaw
tymczasowy. W razie potrzeby możesz go zmienić i zapisać plik csv na dysku do późniejszego
wykorzystania
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Wynikiem analizy jest tabela bez odniesienia przestrzennego zawierająca odległości w jednostkach
mapy (tu w metrach).

Sama tabela nie nadaje się do dalszych analiz GIS – musimy ją dołączyć do danych posiadających
odniesienie przestrzenne.
4.6. Kliknij PKM na warstwę „meldunki” i wybierz polecenie „Właściwości”
4.7. Z menu z lewej strony wybierz zakładkę „Złączenia”
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4.8. Kliknij zielony znak plus w LD i wskaż warstwę do przyłączenia. Wypełnij rubryki zgodnie ze
schematem poniżej. Pole tabeli i pole złączenia to unikalne identyfikatory – klucze naszych tabel,
na podstawie których możemy je połączyć

4.9. Po otwarciu tabeli atrybutów warstwy „meldunki” zobaczysz dodaną nową kolumnę
– „distance”

UWAGA: Wtyczka generuje nowe pole w formacie tekstowym, więc aby móc prowadzić
jakiekolwiek obliczenia, musimy zmienić jego format na liczbowy.
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Grupa podstawowa:
4.10. Dodaj plik medlunki_odleglosci_POZ.shp z folderu „wyniki”
4.11. Wykorzystując zdobyte wcześniej informacje, oblicz średnie odległości do POZ dla
jednostek urbanistycznych i zapisz je jako nową warstwę
4.12. Uzupełnij rubryki w
w odpowiednie rubryki

karcie pracy, wpisując wartości obliczonych wskaźników

* Grupa zaawansowana:
4.10. Zapisz warstwę meldunki połączoną z tabelą odległości jako nowy plik. Po dodaniu otwórz
tabelę atrybutów nowej warstwy
4.11. W tabeli atrybutów wybierz polecenie „kalkulator pól” i skopiuj wartość z pola
„Macierz_odleglosci_Distance”, wypełniając pola zgodnie z poniższym wzorem

4.12. Usuń pole „Macierz_odleglosci_Distance” i zapisz zmiany
4.13. Wykorzystując zdobyte wcześniej informacje, oblicz średnie odległości do POZ dla
jednostek urbanistycznych i zapisz je jako nową warstwę
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Wykorzystując udostępnione dane, oblicz odległość od przystanków komunikacji miejskiej (odległość
punktów z warstwy „meldunki” do punktów z warstwy „przystanki”)
4.14. Uzupełnij rubryki w
w odpowiednie rubryki

karcie pracy, wpisując wartości obliczonych wskaźników

W tej części ćwiczenia dowiedziałeś/łaś się, jakie mamy rodzaje odległości oraz jak obliczyć odległość
geometryczną między punktami. Obliczyłeś/łaś również kolejne wskaźniki ze sfery technicznej i sfery
przestrzenno-funkcjonalnej.

109

5. Praca w oprogramowaniu QGIS, cz. 4
Analizy rastrowe
Czas: 1 h lekcyjna

Dotychczasowe analizy prowadziliśmy na danych wektorowych. Niektóre dane mogą występować,
niektóre zaś zawsze występują w formie rastrowej. Do danych występujących zazwyczaj w postaci
rastrowej możemy zaliczyć m.in. modele wysokości terenu i ich pochodne, a do danych, które czasem
występują w takiej formie, dane o pokryciu terenu.
Naszym celem w tym ćwiczeniu jest wykonanie analiz rastrowych oraz obliczenie na ich podstawie kilku
nowych wskaźników.
Otwórz projekt projekt_4a.qgs – znajdziesz
jednostki_urbanistyczne.shp oraz nmt.tif.

w

nim

warstwy

granica_miasta.shp,

Jednostki urbanistyczne są Ci już dobrze znane. Warstwa nmt.tif to model terenu udostępniany bez
opłat przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
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UWAGA: Przy analizach z wykorzystaniem rastrów ważne
wykorzystywane warstwy były w jednym układzie współrzędnych.

jest,

aby

wszystkie

Od rozdzielczości przestrzennej modelu zależy dokładność naszej analizy – możemy ją
bardzo łatwo sprawdzić.
5.1. Kliknij PPM na warstwę nmt.tif i wybierz menu „Właściwości”, a następnie z listy po lewej
„Metadane”. Na samym dole po przewinięciu okna będą widoczne informacje nt. rozdzielczości
przestrzennej (oraz wiele innych niemających znaczenia dla ćwiczenia)

Rozdzielczość naszego modelu terenu to 100 m. Jest to średnia rozdzielczość zupełnie wystarczająca
do analiz w skali miasta.
Celem pierwszej częsci zadania jest sprawdzenie, jaka jest średnia wysokość nad poziomem morza
w każdej jednostce urbanistycznej, jaka jest różnica wysokości oraz średnie nachylenie.
Statystyki dla rastrów obliczamy za pomocą funkcji „Statystyki strefowe”. Liczy ona zadane statystyki
dla rastrów z podziałem na zadane sterfy (tu jednostki urbanistyczne) i dodaje do tabeli atrybutów nową
kolumnę z obliczoną wartością.
5.2. Z menu „Raster” na górnym pasku wybierz „Statystyki strefowe”. Jako warstwę ustaw
nmt.tif. Jest to raster jednokanałowy, zostawiamy zatem domyślny kanał 1. Jako poligon ze
strefą wybierz jednostki_urbanistyczne.shp
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Zdeklaruj statystyki, które mają zostac policzone – średnia i zakres.

W przypadku miast położonych w górach średnia wysokość nad poziomem morza może mieć duży
wpływ na jakość życia mieszkańców. Zakres powie nam, jaka jest różnica między największą
a najmniejszą wysokością, co ma bezpośrednie przełożenie na poruszanie się – szczególnie osób
starszych na wózkach oraz rodziców z małymi dziećmi.
5.3. Otwórz tabelę atrybutów warstwy jednostki urbanistyczne.shp. Zostały dodane do niej dwie
nowe kolumny odpowiadające zadanym przez nas statystykom. Spróbuj zwizualizować wyniki
Oprócz różnicy wysokości duży wpływ na problemy z poruszaniem się mają nachylenia. W tym kroku
stworzysz mapę nachyleń, a następnie obliczysz średnie nachylenie dla każdej jednostki.

5.4. Z menu „Raster” na górnym pasku wybierz zakładkę analizy terenu, a następnie funkcję
„Nachylenie”

5.5. Jako warstwę do analizy wskaż nmt, warstwę wyjściową zapisz w dogodnym dla Ciebie
miejscu i formacie. Mnożnik Z pozostaw bez zmian
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Zgodnie z dokumentacją programu mapa wynikowa przedstawia nachylenia w stopniach. Katowice nie
są miastem o bardzo zróznicowanej rzeźbie, więc i nachylenia nie są duże.

5.6. Analogicznie jak w przypadku wysokości oblicz średnie nachylenie dla każdej jednostki
Z menu „raster” na górnym pasku wybierz „Statystyki strefowe”. Jako warstwę ustaw zapisaną
przez
siebie
warstwę
z
nachyleniami.
Jako
poligon
ze
strefą
wybierz
jednostki_urbanistyczne.shp. Zdeklaruj statystyki, które mają zostac policzone – średnia
i zakres.
Czynnikiem, który mocno wpływa na jakość życia w mieście, jest dostęp do terenów zielonych. Dane
dotyczące pokrycia/użytkowania terenu mogą być dostępne zarówno w formacie wektorowym, jak
i rastrowym. W ćwiczeniu wykorzystamy dane pochodzące z BDOT, ale na jego potrzeby zostały one
przekonwertowane na format rastrowy, gdzie wartości „1” odpowiadają róznym formom zieleni miejskiej,
a „0” pozostałym typom pokrycia terenu. W kolejnych krokach obliczymy, jaki udział w powierzchni
jednostki zajmują tereny zielone.

5.7. Otwórz projekt „projekt_4b.qgs” – znajdziesz w nim warstwy granica_miasta.shp,
jednostki_urbanistyczne.shp oraz zielen_BDOT.tif
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Wartości piksela równe 1 przedstawiają zieleń, a 0 – pozostałe formy pokrycia/użytkowania
terenu.

5.8. Wykorzystując poznane wcześniej statysyki strefowe, oblicz średnią wartość dla każdej
jednostki i spróbuj zwizualizować wyniki
Dzięki temu, że raster ma tylko wartości 0 i 1 przy obliczaniu średniej wartości dla pola podstawowego
liczymy jednocześnie udział procentowy terenów zielonych w całkowitej powierzchni pola
podstawowego.
5.9. Uzupełnij rubryki
w odpowiednie rubryki

w

karcie

pracy,

wpisując

wartości

obliczonych

wskaźników

W tej części dowiedziałeś/łaś się, jak wykonywać podstawowe analizy rastrowe oraz jakie kryteria
muszą spełniać dane wejściowe, aby analiza była możliwa do przeprowadzenia. Obliczyłeś/łaś również
kolejne wskaźniki do karty pracy.
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6. Praca w oprogramowaniu QGIS, cz. 5
Normalizacja
Czas: 1 h lekcyjna
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W poprzednich etapach dowiedziałeś/łaś się, jak liczyć wskaźniki w zależności od rodzaju danych.
Zauważyłeś/łaś też na pewno, że liczby te są zupełnie nieporównywalne ze sobą, a w dodatku w
niektórych przypadkach wzrost wartości natężenia wskaźnika jest pozytywny (np. w przypadku terenów
zielonych).
W tym ćwiczeniu naszym zadaniem będzie „porównać nieporównywalne”, czyli ujednolicić wartości
wskaźników, tak aby można było je porównać między sobą.
Porównywanie wskaźników charakteryzujących poszczególne zjawiska jest utrudnione ze względu na
duże zróżnicowanie wskaźników, a także ich zapis w różnych jednostkach i przedziałach. Dodatkowym
problemem jest fakt, iż powyższe wskaźniki opisują niepowiązane ze sobą zjawiska. W celu określenia,
w której jednostce urbanistycznej występuje najwięcej negatywnych zjawisk, w każdej ze sfer należy
przeprowadzić normalizację.
Aby uniknąć problemu nieporównywalności, wskaźniki możemy poddać procesowi normalizacji za
pomocą uniwersalnego wzoru:
μ

Gdzie:
x – wynik niestandaryzowany,
μ – średnia z wszystkich wartości danego wskaźnika,
σ – odchylenie standardowe.
Aby obliczyć wartości znormalizowane dla każdej jednostki, musimy najpierw obliczyć statystyki
zbiorcze – średnią oraz odchylenie standardowe. Pozwoli nam ono określić, które wyniki najbardziej
odstają od średniej wartości wskaźnika. Można to zrobić w zewnętrznym arkuszu kalkulacyjnym lub za
pomocą dodatku Statist.
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6.1. Otwórz projekt projekt_5.qgs – znajdziesz w nim granice miasta oraz warstwę ze
wskaźnikiem bezrobocia w jednostkach. W pasku narzędzi wybierz menu „Wektor”, a następnie
rozwiń Statist i uruchom wtyczkę

6.2. Wybierz interesującą Cię warstwę oraz atrybut (surową wartość wskaźnika), dla którego
chcesz policzyć statystyki. Po kliknięciu OK w tabelce pojawią się wartości różnych statystyk
dla zadanych danych
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6.3 Zanotuj wartość średnią oraz odchylenie standardowe – będą one potrzebne do dalszych
obliczeń
Obliczyliśmy potrzebne wartości, następnym krokiem będzie zatem obliczenie znormalizowanej
wartości wskaźnika dla każdej jednostki.
Otwórz tabelę atrybutów warstwy ze wskaźnikiem i włącz tryb edycji. Otwórz „Kalkulator pól”
i korzystając z wzoru podanego powyżej oraz z zanotowanych liczb, oblicz znormalizowaną
wartość wskaźnika.

Znormalizowany wskaźnik pozwala porównywać między sobą natężenie nieporównywalnych zjawisk.
Przyjmuje on wartości zarówno dodatnie, jak i ujemne. W przypadku wskaźnika, gdzie wartości większe
są pozytywne, należy otrzymaną wartość przemnożyć przez -1, aby wysoka dodatnia wartość
znormalizowanego wskaźnika wskazywała na zjawisko negatywne.
6.4 Otwórz tabelę atrybutów i porównaj wartości surowe i znormalizowane. Jak mają się jedne
do drugich?
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6.5 Wpisz obliczone wartości do karty pracy i oznacz je odpowiednio w kolumnie „kryzys”-„0”
dla wartości poniżej 0 i „1” dla wartości powyżej 0 (możesz to zrobić za pomocą formuły lub
ręcznie)

UWAGA: Pamiętaj o wskaźnikach, gdzie wartość wysoka jest pozytywna!

W tej części dokonałeś/łaś niemożliwego – ujednoliciłeś/łaś wartości różnych wskaźników, dzięki którym
możesz scharakteryzować poszczególne jednostki i wyznaczyć obszar o największym natężeniu
zjawisk negatywnych.
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7. Usługi danych przestrzennych (QGIS)
Czas: 1 h lekcyjna

Usługi sieciowe w infrastrukturze informacji przestrzennej pełnią ważną rolę: infrastruktura to nie tylko
dane, serwery i użytkownicy/użytkowniczki, ale przede wszystkim uregulowany dostęp do danych, ten
zaś zapewniają usługi sieciowe. Standardy usług sieciowych rozwijane są przez międzynarodowe
instytucje branżowe (np. Open Geospatial Consortium) lub normalizacyjne (Międzynarodowa
Organizacja Normalizacyjna, ISO).
Dwa najważniejsze typy usług sieciowych danych przestrzennych to usługa przeglądania danych (Web
Map Service, WMS) oraz usługa pobierania danych (Web Feature Service, WFS). WMS pozwala na
przeglądanie przez osobę użytkującą danych przestrzennych (rastrowych i wektorowych) w postaci
skalowalnej warstwy rastrowej (widoku warstwy). WFS pozwala na pobranie oryginalnych danych
przestrzennych w postaci wektorowej (odpowiednikiem WFS dla danych rastrowych jest usługa WCS,
Web Coverage Service).
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Informacje na temat usług sieciowych, a także wykazy dostępnych usług można znaleźć na przykład na
stronach Geoportalu: http://www.geoportal.gov.pl/uslugi (należy rozwinąć informacje dotyczące np.
usługi WMS lub WFS).
W tej części zajęć nauczysz się korzystać z dwóch usług:
– usługi WMS dającej dostęp do aktualnej ortofotomapy,
– usługi WFS, dającej dostęp do pliku z pomnikami przyrody,
oraz wykorzystywać je do weryfikacji innych danych.

UWAGA: W przypadku problemu z dostępem do Geoportalu warto wykorzystać wtyczkę
OpenLayersPlugin i z niego dodać ortofotomapę Google Maps.
7.1. Otwórz projekt projekt_6.qgs. Znajdziesz w nim warstwy z granicą miasta oraz budynki
z BDOT
7.2. Narzędzie dodania warstwy z usługi WMS znaleźć można w menu „Warstwa  Dodaj
warstwę…” – w tym miejscu jest cała lista różnych możliwości, z których należy w tym momencie
wybrać „WMS/WMTS”. W oknie dialogowym należy wybrać przycisk „Nowa”, a kolejne okno
dialogowe należy uzupełnić tak, jak wskazano poniżej. Podany link można znaleźć na stronie
Geoportalu
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7.3. Po zamknięciu okna z konfiguracją usługi należy wcisnąć przycisk Połącz. Po połączeniu
z serwisem pojawi się informacja o dostępnej warstwie – po rozwinięciu pliku ortofotomapy
należy wskazać „Raster” i wybrać „Dodaj”. W zależności od jakości połączenia po pewnym
czasie pojawi się na ekranie ortofotomapa
Przydatnym ćwiczeniem, które może mieć zastosowanie w delimitacji, jest wizualna analiza cech
analizowanego obszaru. Być może da się na ortofotomapie wyróżnić takie cechy terenu, na jakie nie
zwróciliśmy uwagi przy delimitacji, a które istotnie różnicują części miasta, np. typ zabudowy.
Inna możliwość to wykorzystanie ortofotomapy do oceny zgodności danych przestrzennych
z rzeczywistością. Możemy na przykład sprawdzić, czy dane o rozmieszczeniu budynków z bazy danych
EGiB lub BDOT10k zgadzają się ze stanem faktycznym. Przykład takiej weryfikacji przedstawia rycina
poniżej – widać, że większość budynków widoczna na ortofotomapie jest uwzględniona zarówno w bazie
BDOT10k , ale widać też rozbieżności w zawartości bazy danych oraz ortofotomapy.

7.4. Porównaj budynki z BDOT z danymi z ortofotomapy

Drugi przykład wykorzystania usług wiąże się z możliwościami usługi WFS. Skorzystamy z serwisu
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) (http://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane), można
na niej znaleźć adresy usług WMS i WFS.
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7.5. Tym razem dodaj warstwę za pomocą usługi WFS, szukając odpowiedniego narzędzia albo
w pasku po lewej stronie, albo w menu „Warstwa  Dodaj warstwę…”. Okno dialogowe wypełnij
tak jak poniżej, po wciśnięciu „Połącz” zobaczysz listę dostępnych warstw

7.6. Dodaj warstwę za pomocą usługi WFS, szukając odpowiedniego narzędzia albo w pasku po
lewej stronie, albo w menu „Warstwa  Dodaj warstwę…”. Okno dialogowe wypełnij tak jak
poniżej, po wciśnięciu „Połącz” zobaczysz listę dostępnych warstw. Wybierz „Pomniki
przyrody”. Przy dodawaniu warto zaznaczyć obie opcje w oknie dialogowym („Tytuł jako nazwa
warstwy” i „Only request features overlapping the view extent”) – ta druga ogranicza liczbę
pobranych obiektów

Informacja o rozmieszczeniu pomników przyrody może mieć znaczenie w delimitacji – obecność takich
obiektów podnosi wartość przyrodniczą obszaru, która z kolei wpływa na jakość życia. Poniżej
pokazano, że w obrębie wytypowanych obszarów (lub w ich pobliżu) znajdują się pomniki przyrody (na
mapie są one zaznaczone zielonym kółkiem). Informacje na ich temat można uzyskać, wskazując obiekt
kursorem narzędzia „Informacja o obiekcie” dostępnym z paska narzędziowego: oczywiście zakres
informacji zależy od tego, jakie informacje o obiektach przechowuje macierzysta baza danych GDOŚ,
z której pochodzi pobrany plik (rycina poniżej).
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Uzyskany plik można zapisać jako warstwę wektorową. Warto przed zapisem wybrać obiekty, które nas
interesują (np. narzędziem wyboru obiektów na mapie, ikona poniżej). Zapis można uruchomić PPM,
wskazując warstwę pobraną usługą WFS w panelu warstw.

W tym ćwiczeniu zapoznałeś/łaś się z podstawowymi możliwościami usług sieciowych WMS i WFS
w analizach GIS.
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8. Praca w oprogramowaniu QGIS, cz. 6
Czas: 1,5 h lekcyjnej

Przygotowanie mapy prezentującej uzyskane wyniki osobom postronnym wymaga dużej staranności.
O ile pracujemy z danymi przestrzennymi samodzielnie, możemy reguły kartografii traktować nieco
swobodniej (na ogół wiemy, co dodajemy do widoku mapy, jakie dana warstwa ma znaczenie i jak
wygląda), o tyle mapa jako komunikowanie wyniku analiz przestrzennych szerszej publiczności musi
być wykonana zgodnie z regułami prezentacji kartograficznej – w przeciwnym wypadku nie będzie
zrozumiała.
W tym etapie nauczysz się przygotować mapę spełniająca wszelkie kryteria bycia „mapą”, a nie grafiką
lub wyświetlonym na ekranie projektem.
Programy GIS mają różną funkcjonalność, jeśli chodzi o tworzenie wydruku mapy – nie zawsze możemy
osiągnąć zamierzony efekt, a niektóre rozwiązania domyślne mogą być uznane za niezgodne z regułami
kartografii. Tym niemniej przy pewnej staranności możemy zaprojektować i wykonać w pełni
profesjonalną mapę, która może zostać następnie przesłana jako plik graficzny lub wydrukowana.

126

8.1. Do projektu dodaj jedną dowolną warstwę z policzonymi wskaźnikami oraz plik
granica_miasta.shp

UWAGA: Możesz również otworzyć przygotowany podkład z drogami i użytkowaniem terenu
i wykorzystać go jak mapę podkładową. Dobrze jest też zmienić nazwę warstwy, jeśli nie jest
ona zgodna z tym, co chcemy pokazać w legendzie. Zrobisz to, klikając PPM na nazwę
warstwy, a następnie wybierając opcję „zmień nazwę”.

8.2. Kliknij PPM na warstwę zawierającą dane wskaźnikowe. Wybierz „Właściwości”, a następnie
zakładkę „Styl”

8.3. Na górnej belce wybierz opcję „Symbol stopniowy”, a w „Kolumna” wybierz atrybut
odpowiadający jednemu z obliczonych wskaźników

8.4. Wybierz paletę kolorów oraz liczbę klas (3)
8.5. Jako tryb wybierz „Kwantyle”
Kliknięcie na przycisk „Klasyfikuj” spowoduje utworzenie klas i nadanie im wartości barwnych
zgodnych z wybrana paletą. Możesz również ustawić przezroczystość.
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8.6. Zatwierdź, klikając OK, i przeanalizuj wyniki swojej pracy

UWAGA: Dokonaj kilku eksperymentów ze zmianą liczby klas oraz sposobem podziału
wartości liczbowych na klasy (tak zwany „tryb”).

Istotną regułą, o jakiej należy pamiętać przy sporządzaniu kartogramu (bo taką metodę wykorzystaliśmy
w prezentacji), jest to, że wizualizujemy za jego pomocą zjawiska ilościowe w jednostkach
przestrzennego odniesienia mających charakter względny – np. wartości są odniesione do powierzchni
jednostki przestrzennej. Natężenie zjawiska w jednostce przedstawiają najczęściej barwy (może to być
też np. szrafura o różnej gęstości) dobrane w taki sposób, aby sugerować zmianę wartości (np. większe
nasycenie – wyższe wartości). Podział zakresu wartości cechy ilościowej powinien być taki, aby
w każdej klasie kartogramu była przynajmniej jedna jednostka przestrzenna, podział ten powinien także
uwypuklać przestrzenne zróżnicowanie cechy.

W kolejnym kroku przejdziemy do zredagowania końcowej mapy.
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8.7. Ustaw widok mapy mniej więcej tak, jak pokazano poniżej (zwróć uwagę, które warstwy
zostały zachowane w panelu warstw, a które usunięto). Następnie uruchom narzędzie „Projekt
 Nowy wydruk”. Nadaj nazwę nowemu wydrukowi – np. test_1

„Wydruk” w QGIS to środowisko graficzne, sprzężone z OWD, w którym możemy zaprojektować mapę
ze wszystkimi jej niezbędnymi elementami. Jest ono proste, ale ma sporo możliwości. W tej części
ćwiczenia spróbujesz zaprojektować mapę wybranego wskaźnika w Katowicach na podstawie
uprzednio wykonanego kartogramu. Na początku mam pustą kartkę i panel zarządzania obiektami
(poniżej).
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8.8. Uruchom narzędzie „Układ  Dodaj mapę” (jak większość narzędzi dodawania obiektów do
wydruku jest ono dostępne też jako ikona w pasku narzędziowym po lewej stronie) i rozciągnij
na pustej stronie prostokąt zapełniający mniej więcej połowę kartki. W prostokącie tym pojawi
się mapa przygotowana uprzednio w OWD. Po prawej stronie pojawia się obiekt w panelu
zarządzania

UWAGA: Manipulując parametrami zasięgu i skali (poniżej przykładowe wartości), spróbuj
ustawić okno mapy mniej więcej tak, jak pokazano poniżej.
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8.9. Możesz następnie dokonać eksperymentów z ustawieniami siatki. Siatkę należy dodać
(zielony plus), można też użyć więcej niż jednej siatki

8.10. W kolejnym kroku dodaj skalę, legendę oraz tytuł mapy (jako etykieta). Dodanie obiektu to,
podobnie jak w przypadku mapy, rozciągnięcie prostokąta na wydruku w miejscu, w którym
nowy obiekt chcemy umieścić
Nowy obiekt pojawia się nie tylko na wydruku, ale też w panelu zarządzania, gdzie można ustawiać
różne parametry (kolory, czcionki, typ). Ustawiając legendę mapy, masz możliwość zmiany nazw warstw
i aktualizacji legendy, jeśli dokonasz zmian w OWD (np. usuniesz lub dodasz warstwę).
UWAGA: Manipulując ustawieniami i parametrami obiektów na wydruku mapy, spróbuj uzyskać
efekt końcowy zbliżony do tego, który pokazano poniżej (możesz dodać też informację
o autorze/autorce, datę itp.).
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Końcowy wydruk mapy można też wydrukować lub wyeksportować do pliku (np. Wydruk  Eksportuj
jako pdf).

W tym etapie przygotowałeś/łaś profesjonalną mapę z siatką, skalą i legendą. Możesz ją teraz
udostępnić współpracownikom/współpracownicom albo klientom/klientkom.
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9. Podsumowanie

W poprzednich częściach ćwiczenia zrealizowałeś/łaś wszystkie kroki prowadzące do wyznaczenia
jednostek o największej koncentracji negatywnych zjawisk.
W końcowej części ćwiczenia wykorzystasz kartę pracy zawierającą wszystkie wyniki obliczeń
i normalizacji do wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz do przymiarki do wyznaczenia obszaru
rewitalizacji.

9.1. Otwórz kartę pracy. Zsumuj wartości z kolumny „kryzys” i wyznacz jednostki o najwyższej
koncentracji zjawisk negatywnych

9.2. Sprawdź, ile z nich spełnia warunek bycia obszarem zdegradowanym
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UWAGA: Zgodnie z ustawą o rewitalizacji „obszar zdegradowany to taki teren, który
charakteryzuje się występowaniem negatywnych zjawisk w sferze społecznej, a także
w przynajmniej jednej ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz
technicznej”.

Niezbędnym załącznikiem do uchwały o obszarze zdegradowanym jest mapa w skali 1:5000. Wymaga
ona bardzo szczegółowego podkładu, więc w zadaniu skupimy się na przygotowaniu kartogramu
przedstawiającego zdegradowane jednostki w mniejszej skali.

9.3. Otwórz projekt z podkładem mapowym przygotowanym we wcześniejszych etapach

9.4. Dodaj warstwę jednostki_urbanistyczne.shp i otwórz tabelę atrybutów

9.5. Włącz tryb edycji i dodaj nową kolumnę o nazwie degradacja

9.6. Wpisz wynik swojej delimitacji za pomocą cyfr „0” i „1” lub „tak” i „nie”
9.7. Wykorzystując tok postępowania z poprzedniej części ćwiczenia, spróbuj przygotować
mapę przedstawiającą obszar zdegradowany w mieście Katowice
UWAGA: Wypróbuj opcję „etykietowanie oparte na regułach”, żeby opisać etykietami tylko
zdegradowane jednostki.
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Przykładowe jednostki zdegradowane wyglądają jak na rycinie poniżej (delimitacja jest zależna od
przyjętych kryteriów i liczby obliczonych wskaźników).

*Dla grupy zaawansowanej i chętnych z grupy początkującej
9.8. Znając zasadę 20/30 (Nie więcej niż 20% powierzchni miasta, nie więcej niż 30%
mieszkańców – pamiętaj o danych w warstwie meldunki.shp), spróbuj wyznaczyć potencjalny
obszar rewitalizacji, wybierając jednostki zdegradowane spełniające to kryterium, i przygotuj
jego mapę
Ten krok kończy de facto proces delimitacji obszaru zdegradowanego – dowiedziałeś/łaś się w nim, jak
wyznaczyć obszar zdegradowany oraz podjąłeś/łaś próbę wyznaczenia obszaru rewitalizacji.
Należy pamiętać, że mapy wynikowe powinny być sporządzone w skali 1:5000 (oczywiście mapy takie
jak wykonane w ramach ćwiczenia można dołączyć jako poglądowe, ale nie mają one mocy prawnej).
Podsumowanie. W toku ćwiczenia zapoznałeś/łaś się z całą procedurą delimitacji obszaru
zdegradowanego. Pamiętaj, że jest to tylko przykład analizy, w żaden sposób nie wyczerpaliśmy
możliwości oraz potencjału analizy wskaźnikowej, zarówno pod względem metodycznym, jak
i merytorycznym. Do jakich innych celów możesz wykorzystać znane metody w swojej codziennej
pracy?
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Karta pracy
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Źródła danych przestrzennych
– zasoby danych
georeferencyjnych
oraz branżowych
(2 h L)
Instrukcja dla uczestnika/uczestniczki

mgr inż. Ewa Janczar
Zastępca Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji
i Kartografii, Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie
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Ćwiczenie 11: Podstawowe dane przestrzenne – gdzie je znaleźć, jak szukać innych, kto
jest ich dysponentem

Przebieg ćwiczenia 1:
Krok 1. Polska administracja publiczna dzieli się na administrację rządową i samorządową. Żeby
poznać strukturę administracji rządowej, wejdź na stronę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
www.premier.gov.pl, korzystając z dowolnej przeglądarki internetowej. Otwórz tę stronę. Jeśli szukasz
danych dotyczących ochrony środowiska, wybierz Ministerstwo Środowiska. Zostaniesz przekierowany
na podstronę, na której znajduje się link do strony Ministerstwa Środowiska. Aby osiągnąć ten sam cel,
możesz użyć wyszukiwarki internetowej, w którą wpisz „Ministerstwo Środowiska”.
Krok 2. Przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej otwórz stronę Ministerstwa Środowiska
www.mos.gov.pl. Pamiętaj – wszystkie strony internetowe w ramach administracji rządowej mają
rozszerzenie gov.pl. Niestety nie są one zestandaryzowane, co utrudnia odnajdywanie informacji. Bądź
cierpliwy i uważny.
Nawiguj śmiało po stronie ministerstwa. Zjedź na dół tej strony i znajdź baner „Jednostki podległe
i nadzorowane, instytuty badawcze, parki narodowe i szkoły leśne”, naciśnij go. Otrzymasz listę tych
jednostek. Wejdź w „Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska”. Zostaniesz przekierowany na stronę
internetową Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Z górnego menu wybierz „Informacja
o środowisku”. Z tej podstrony dowiesz się, co to są dane środowiskowe i jak uzyskać informację
o środowisku i jego ochronie oraz na jakiej stronie internetowej (portalu mapowym) te dane są
udostępniane.
Wejdź w „Dostęp do danych geoprzestrzennych”. Na tej podstronie dowiesz się szczegółów, jakie dane
przestrzenne są udostępniane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, a także poznasz adres
internetowy portalu geoserwis.gdos.gov.pl. Otwórz go – zostaniesz przekierowany na portal danych
przestrzennych związanych z ochroną środowiska.
Nawiguj po mapie przy użyciu przycisków nawigacyjnych, włączaj i wyłączaj kategorie zbiorów danych
do wizualizacji. Zorientujesz się, jakimi danymi środowiskowymi dysponuje Generalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska. Otwórz stronę internetową http://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane. Znajdziesz
tam adresy usług danych przestrzennych, które mogą być wykorzystywane w innych portalach lub
narzędziach GIS. O tym, jak podpinać usługi, dowiesz w kolejnym bloku ćwiczeń. Znajdziesz tam
również np. dane w formatach .dbf, .shp, które może bezpośrednio wczytać do narzędzia GIS.
Krok 3. Zapoznaj się z Art. 1–10, art. 20–22, art. 27–28b, art. 47a–b Ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne.

1

Wg stanu na maj 2017 r. Przed przeprowadzeniem ćwiczeń należy sprawdzić, czy nie zmienił się stan prawny, jak również
adresy stron www i portali mapowych oraz ich funkcjonalności.
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Krok 4. Jeśli szukasz danych geodezyjnych, uznawanych za dane referencyjne w stosunku do innych
danych przestrzennych z powodu, że na ich podstawie wykonuje się opracowania tematyczne
i prowadzone są procesy decyzyjne i administracyjne, wejdź na stronę Głównego Urzędu Geodezji
i kartografii www.gugik.gov.pl. Nawiguj po tej stronie i naciśnij przycisk „Służba Geodezyjna
i Kartograficzna”. Z tej podstrony dowiesz się, jakie organy wchodzą w skład SGiK i w jakim zakresie są
one dysponentem referencyjnych danych przestrzennych.
Z tej podstrony możesz wejść na strony wszystkich Marszałków Województw. Wejdź w zakładkę
Marszałek Województwa i wybierz stronę internetową Marszałka Województwa Mazowieckiego
www.mazovia.pl. Jak znaleźć dane przestrzenne będące w dyspozycji Marszałka, dowiesz się w kroku
6 tego ćwiczenia.
Krok 5. Wróć do strony Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii www.gugik.gov.pl. Na dole znajdziesz
dwa ważne odnośniki: pierwszy do portalu mapowego www.geoportal.gov.pl, drugi do Centralnego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – podmiotu, który gromadzi i udostępnia dane
z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o którym czytałeś/łaś w kroku 3 tego ćwiczenia.
Uruchom portal mapowy poprzez naciśnięcie przycisku
Zostaniesz przekierowany na stronę portalu www.geoportal.gov.pl. Jest to centralny punkt dostępowy
do danych infrastruktury informacji przestrzennej oraz portal mapowy danych centralnego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, do którego mogą być podłączane za pośrednictwem usług sieciowych
dane przestrzenne udostępnianie przez inne organy administracji publicznej.
Jak korzystać z tego portalu i jaki jest zakres udostępnianych danych przestrzennych i poszczególnych
zbiorów? O tym dowiesz się z kolejnych ćwiczeń.
Krok 6. Krok ten obejmuje pracę zarówno indywidualną, jak i grupową.
Wróć do strony głównego urzędu geodezji i kartografii www.gugik.gov.pl.
Z kroku 4 ćwiczenia wynika, że na tej stronie znajdziesz również odniesienie do centralnego ośrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – podmiotu, który gromadzi i udostępnia dane z centralnego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Uruchom stronę internetową tej jednostki poprzez naciśnięcie przycisku
Zostaniesz przekierowany na stronę http://codgik.gov.pl/. Po jej otwarciu wejdź w zakładkę
„O CODGiK”. Zapoznaj się, jakie dane przestrzenne są udostępnianie przez ten podmiot. Pamiętaj, że
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej udostępnia dane w imieniu Głównego
Geodety Kraju i są to dane/zbiory danych wchodzące w skład centralnego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
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Wejdź w zakładkę „Zasób”. Znajdziesz tu opisy i charakterystyki poszczególnych danych/zbiorów
danych, które są udostępniane przez CODGiK. Przeczytaj i zastanów się, w jaki sposób możesz
wykorzystać te dane w swojej pracy.
W tym celu grupa szkoląca powinna zostać podzielona na 2 podgrupy i w każdej z podgrup powinna
zostać przeprowadzona dyskusja, jakie dane/zbiory danych mogą być wykorzystane w pracy. Łączcie
dane z kroków 1 i 5. Podczas tej dyskusji zaglądajcie do opisów danych znajdujących się w zakładce
„Zasób” oraz korzystajcie z zakładki „Skorowidze”, gdzie znajdują się informacje, dla jakich terenów
dane te są dostępne.
Nawigując po stronie Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zorientujesz
się, że część danych może być dostępna bez opłat (zakładka „Dane bez opłat”, a część odpłatnie
(zakładka „Kalkulator”). W kolejnym ćwiczeniu dowiesz się, jakie są zasady udostępniania tych danych
i że dla potrzeb realizacji zadań publicznych realizowanych przez administrację publiczną dane są
udostępniane nieodpłatnie.
Krok 7. Ponownie otwórz stronę internetową Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii www.gugik.gov.pl.
Nawiguj po tej stronie i naciśnij przycisk „Służba Geodezyjna i Kartograficzna”. Wejdź w zakładkę
„Marszałek Województwa” i wybierz stronę internetową Marszałka Województwa Mazowieckiego
www.mazovia.pl (jak w kroku 3). Na stronie tej wybierz zakładkę „Geodezja i Kartografia”, a następnie
wciśnij przycisk „Strona informacyjna departamentu GiK”. Zostaniesz przekierowany na stronę
http://www.geodezja.mazovia.pl/, gdzie w zakładce „Mapy” uzyskasz wszystkie informacje dotyczące
danych/zbiorów danych wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Znajdziesz tu opisy i charakterystyki poszczególnych danych/zbiorów danych, które są udostępniane
przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Przeczytaj i zastanów się,
w jaki sposób możesz wykorzystać te dane w swojej pracy. W tym celu grupa szkoląca powinna zostać
podzielona na 2 podgrupy i w każdej z nich powinna zostać przeprowadzona dyskusja, jakie dane/zbiory
danych mogą być wykorzystane w pracy. Łącz dane z kroków 1, 5 i 6.
Na stronie http://www.geodezja.mazovia.pl/ skorzystaj z przycisku „Mazowiecki System Informacji
Przestrzennej”, a następnie z przycisku „Serwis mapowy Wrota Mazowsza”. Zostaniesz przekierowany
na stronę portalu mapowego http://msip.wrotamazowsza.pl.
Jak korzystać z tego portalu i jaki jest zakres udostępnianych danych przestrzennych
i poszczególnych zbiorów? O tym dowiesz się z kolejnych ćwiczeń.

Dla chętnych lub w ramach pracy własnej krok ten można rozszerzyć o strony internetowe pozostałych
marszałków województw. Poniżej znajdują się linki portali mapowych danych udostępnianych przez
marszałków województw2:
1. geoportal.dolnyslask.pl (województwo dolnośląskie)

2

Stan na lipiec 2017 r.

142

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

geoportal.mojregion.info (województwo kujawsko-pomorskie)
gis.lubelskie.pl (województwo lubelskie)
rsipwl.lubuskie.pl (województwo lubuskie)
geoportal.lodzkie.pl (województwo łódzkie)
miip.geomalopolska.pl (województwo małopolskie)
maps.opolskie.pl (województwo opolskie)
psip.wrotapodlasia.pl (województwo podlaskie)
mapy.pomorskie.eu/pomorskie (województwo pomorskie)
mapy.orsip.pl (województwo śląskie)
map.wrota-swietokrzyskie.pl (województwo świętokrzyskie)
atlas.warmia.mazury.pl (województwo warmińsko-mazurskie)

Niestety nie są one zestandaryzowane, co utrudnia odnajdywanie informacji. Bądź cierpliwy i uważny.
Krok 8. Z poprzednich kroków tego ćwiczenia wiesz już, że dane przestrzenne gromadzą również
starostowie. Dane te udostępniają w ich imieniu Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej. Aby znaleźć dane przestrzenne przez nich gromadzone, możesz użyć wyszukiwarki
internetowej, wpisując nazwę interesującego Cię starostwa, lub korzystać z poznanych podczas tego
ćwiczenia stron internetowych.
Ponownie otwórz stronę www.mazovia.pl, a następnie zakładkę „Geodezja i kartografia”. Znajdziesz
tam informację i link do portalu wrotamazowsza.pl. Wejdź w ten portal. W zakładce „Samorządy”
znajdziesz informacje o jednostkach samorządów terytorialnych i adresach ich stron internetowych.
Nawigując po stronach internetowych starostw powiatowych, znajdziesz dostępy do portali mapowych,
na których poszczególni starostowie udostępniają dane przestrzenne wchodzące z skład powiatowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Niestety nie są one zestandaryzowane, co utrudnia
odnajdywanie informacji. Bądź cierpliwy i uważny. Dla przykładu otwórz strony:
1) Powiat warszawski zachodni – www.pwz.pl. Znajdź i otwórz portal mapowy, na którym
starosta udostępnia dane powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2) Miasto stołeczne Warszawa – www.um.warszawa.pl. Znajdź i otwórz portal mapowy, na
którym prezydent udostępnia dane powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3) Powiat zielonogórski – http://powiat-zielonogorski.pl. Znajdź i otwórz portal mapowy, na
którym starosta udostępnia dane powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego3.
Podczas dyskusji zastanów się, jaki wpływ na skuteczność wyszukiwania danych ma fakt braku
standaryzacji stron internetowych oraz danych przestrzennych publikowanych na portalach mapowych.
Krok 9. Dostrzeż inne możliwości odnajdowania portali mapowych, na których starostowie udostępniają
dane powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ponownie wejdź na stronę internetową
www.mazovia.pl. Z menu po lewej stronie wybierz kategorię „Jednostki Samorządu”, poprzez

3

Jw.
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nawigowanie po mapie lub wybierając z list słownikowych. Naciśnij wybrany powiat lub gminę,
a następnie przycisk „Zobacz adresy”. Podczas ćwiczenia wybierz:
 Powiat makowski. Zostaniesz przeniesiony do danych teleadresowych tego powiatu. Znajdziesz
tam również informację o adresie portalu mapowego (Zapraszamy na portal mapowy
(mapy.makowski.wrotamazowsza.pl)).
 Gminę Andrzejewo. Zostaniesz przeniesiony do danych teleadresowych tej gminy. Znajdziesz
tam również informację o adresie portalu mapowego (Zapraszamy na portal mapowy
(mapy.andrzejewo.wrotamazowsza.pl)).
 Miasto Radom. Zostaniesz przeniesiony do danych teleadresowych tego miasta. Znajdziesz
tam również informację o adresie portalu mapowego (Zapraszamy na portal mapowy
(mapy.radom.wrotamazowsza.pl)).
 Powiat radomski. Zostaniesz przeniesiony do danych teleadresowych tego powiatu. Znajdziesz
tam również informację o adresie portalu mapowego (Zapraszamy na portal mapowy
(mapy.radomski.wrotamazowsza.pl)).4
Zwróć uwagę na standaryzację nazw poszczególnych portali mapowych. Zauważ różnicę w nazwie
w adresie pomiędzy miastem Radom a powiatem radomskim.
Jak korzystać z tego portalu i jaki jest zakres udostępnianych danych przestrzennych i poszczególnych
zbiorów? O tym dowiesz się z kolejnych ćwiczeń.
Dla chętnych lub w ramach pracy własnej ćwiczenie można rozszerzyć o informacje, że niektórzy
starostowie publikują swoje dane przy użyciu narzędzi komercyjnych. Wejdź na przykład na stronę
geoportal2.pl. Znajdziesz tam listę adresów portali mapowych, na których starostowie, burmistrzowie,
wójtowie i prezydenci publikują dane przestrzenne. Przeanalizuj te strony oraz dostępne tam dane.
Przemyśl/przedyskutuj rolę standaryzacji w procesie wyszukiwania danych przestrzennych.

4

Stan na lipiec 2017 r.
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Ćwiczenie 25: Zakres danych przestrzennych georeferencyjnych i tematycznych oraz
ich charakterystyki (metadane)

Przebieg ćwiczenia 2:
Krok 1. Uruchom dowolną przeglądarkę internetową. Wpisz adres www.geoportal.gov.pl. Uruchomisz
centralny punkt dostępu do danych infrastruktury informacji przestrzennej, Zapoznaj się z regulaminem
i zaakceptuj go. Rolą prowadzącego jest omówienie struktury portalu.

Naciśnij przycisk „Dane o charakterze katastralnym”
Zostanie uruchomiona mapa. Nawigując po mapie przy użyciu dostępnych przycisków, będziesz mógł
mieć dostęp do danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz innych danych
przestrzennych udostępnionych przez ten portal. W celu powiększania mapy możesz używać suwaka,
który znajduje się po lewej stronie ekranu. Zwróć uwagę, że wraz ze zmianą powiększenia mapy
wyświetlane są inne (co do rodzaju i co do szczegółowości) dane.
Powiększ mapę do skali 1:5000. Na ekranie wyświetlona zostanie ortofotomapa i dane o charakterze
katastralnym. Zwróć uwagę, że dane o charakterze katastralnym nie są danymi ewidencji gruntów
i budynków w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Źródłem tych danych jest system
LPIS (System Identyfikacji Działek Rolnych), mogą zatem one być wykorzystywane jako dane
przybliżone.
Zastanów się, czy dane te mogą być użyte do procesów decyzyjnych – w tym do procesu planowania
przestrzennego. Przedyskutuj, kto jest ich dysponentem.
W celu sprawdzenia poprawności wyników odpowiedzi, kto jest dysponentem danych o charakterze
katastralnym, uruchom przycisk menu rozszerzonego.

Następnie z menu wybierz przycisk „Wyszukiwanie  Wyszukiwanie metadanych  Zaawanasowane”.
Zaznacz pole „są w widocznym zasięgu mapy”, a w polu szukaj wpisz „lpis” i naciśnij przycisk „Szukaj”.
Metadane zostaną wyszukane.

5

Wg stanu na maj 2017 r. Przed przeprowadzeniem ćwiczeń należy sprawdzić, czy nie zmienił się stan prawny jak również adresy
stron www i portali mapowych oraz ich funkcjonalności.
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Wybierz metadane dla „Usługa przeglądania danych o charakterze katastralnym”. Przeczytaj opis.
Z pola „Jednostka odpowiedzialna za zasób (punkt kontaktowy)” dowiesz się, że jednostką
odpowiedzialną za zasób jest Główny Geodeta Kraju. Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej jest jednostką dostarczającą zasób.
Przeanalizuj wszystkie zakładki metadanych, zwłaszcza zakładkę „Ograniczenia”. Z tego miejsca
dowiesz się, czy i jakie są ograniczenia w korzystaniu z usługi.
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Więcej o usługach danych przestrzennych dowiesz się z kolejnych bloków ćwiczeniowych.
Krok 2. Z menu rozszerzonego wybierz przycisk „Widok – zawartość mapy”. Otworzy się menu
z poszczególnymi kategoriami serwisów zbiorów danych. Poprzez naciskanie „checkboxów” możesz
wizualizować na mapie poszczególne zbiory danych. Z tego menu wybierz kategorie „wizualizacja
bdot10k” i wyłącz checkbox „ortofotomapa”. Zauważ, że zostanie wyświetlona baza danych
topograficznych 10k. Odpowiedz na pytanie, kto jest dysponentem usługi, która udostępnia bdot10k.
W tym celu albo powtórz ścieżkę z Kroku 1 albo naciśnij prawym klawiszem myszy na „wizualizacja
bdot10k”. Pokaże się wówczas rozwijalne menu, z którego wybierz „Informacja o usłudze”. Przeczytasz
tam informacje ogólne. Naciśnij przycisk „pokaż metadane”, zostaniesz przekierowany do pełnej
informacji o metadanych, z których dowiesz się, kto jest dysponentem, jaki jest stan aktualności,
ograniczenia w korzystaniu i ich zasięg przestrzenny. Przeanalizuj i omów zawarte w metadanych treści.
Krok 3. Masz otwarty „Widok  Zawartość mapy”. Wybierz dodatkowo „checkbox” dla „Państwowy
Rejestr Granic  Adresy”. Zauważ, że w oknie mapy pojawiały się punkty adresowe. Naciśnij na
strzałkę, która pojawia się przy tej nazwie. Rozwinięte zostanie menu, z którego podobnie jak w kroku
2 możesz wybrać informacje o usłudze. Przeanalizuj metadane – tak jak w kroku 2.
Dla chętnych, w ramach pracy własnej lub gdy starczy czasu, powtórz czynności z kroków 2 i 3 dla
innych produktów. Omów te produkty, korzystając z metadanych dla zbiorów i usług.
Krok 4. Wróć na stronę główną portalu www.geoportal.gov.pl. Wybierz przycisk „Wyszukaj metadane”.

Rozwiń menu zaawansowanego szukania metadanych. Rozwiń przycisk „Typ zasobu”. Wybierz „Zbiór
danych” i naciśnij przycisk „Szukaj”. W poprzednich krokach miałeś/łaś do czynienia z metadanymi dla
usług danych przestrzennych. Teraz w wyniku zapytania udało Ci się otrzymać listę zbiorów, dla których
metadane są dostępne na portalu www.geoportal.gov.pl. Wybierz dowolny zbiór danych
i podobnie jak w krokach poprzednich przeanalizuj metadane.
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Krok 5. Znajdziesz tam dwa przyciski dotyczące metadanych, „Walidator” oraz „Edytor metadanych”.

Wybierając przycisk „Edytor metadanych”, możesz krok po kroku stworzyć metadane dla zbiorów,
których jesteś dysponentem, a które wchodzą w zakres danych przestrzennych INSPIRE. Stwórzcie
wspólnie w grupie metadane dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Krok ten
będzie wykonany poprawnie, jeśli plik metadanych zostanie poprawnie zwalidowany. Walidator jest
dostępny jako element edytora metadanych.
Krok 6. Pamiętaj, że zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
Główny Geodeta Kraju prowadzi publicznie dostępną ewidencję zbiorów oraz usług danych
przestrzennych objętych infrastrukturą i nadaje im jednolite identyfikatory.
Aby odnaleźć ewidencję tych zbiorów danych, wejdź do górnego menu na stronie www.geoportal.gov.pl
i wybierz przycisk „Ewidencja zbiorów i usług”. Możesz tam znaleźć zbiory danych, które zostały
zgłoszone do ewidencji w ramach infrastruktury informacji przestrzennej i odczytać m.in. dysponenta
danych, identyfikator zbiorów. Jest to kolejna droga, która doprowadzi Cię do dysponenta danych.
Przenalizujcie w grupie zawarte w tym rejestrze informacje i przedyskutujcie, jak jeszcze można je
wykorzystać.
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Ćwiczenie 36: Obszary zastosowań danych przestrzennych do realizacji zadania
– określenie potrzeb użytkowników/użytkowniczek

Przebieg ćwiczenia 3:
Krok 1. Proces, do którego będziecie poszukiwać danych przestrzennych, to opracowanie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Zastanówcie się w grupie, jakie dane przestrzenne są
niezbędne z punktu widzenia formalnego (wynika to z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz jakie dane przestrzenne będą pomocne przy opracowaniu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przygotujcie listę takich zbiorów danych.
Krok 2. Skoro znasz już możliwych dysponentów tych danych, odnajdź ich przy użyciu poznanych
w ćwiczeniu 1 i 2 portali mapowych i dostępnych tam metadanych dla poszczególnych zbiorów danych
i usług danych przestrzennych. Przypisz dysponentów do poszczególnych zbiorów danych.
Krok 3. Wykorzystaj te dane w czynności opracowania miejscowego planu przestrzennego. W tym celu
przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej otwórz portal wrotamazowsza.pl, z którym miałeś/łaś do
czynienia w ćwiczeniu 1 niniejszego bloku. Wybierz przycisk „Mazowiecki System Informacji
Przestrzennej”. Zostaniesz przekierowany na stronę http://msip.wrotamazowsza.pl.
Krok 4. Przy użyciu narzędzi nawigacyjnych powiększ na portalu mapę, tak aby był widoczny powiat
lipski. Z menu wybierz przycisk „Źródła danych  Zdefiniuj Źródła danych”. Otworzy się okno
zawierające listę możliwych źródeł danych, czyli usług danych przestrzennych WFS, udostępnionych
przez innych dysponentów niż dysponent Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP).
Wybierz usługę, za pomocą której starosta lipski udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków i za
pomocą przycisku „Zarejestruj i wyświetl” podłącz ją do portalu mapowego MSIP. Możesz teraz,
używając narzędzia do powiększania, zbliżać treść mapy, aż do momentu, gdy wyświetlone zostaną
pojedyncze działki i budynki. Używając menu „Zawartość mapy”, zaznacz „MPZP – zasięgi”. Wyświetlą
się zasięgi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Używając
narzędzia „Info” i klikając na ten obiekt, otrzymasz informację, pod jakim adresem znajduje się portal,
na którym jest wyświetlony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a także adres usługi
WMS, którą możesz podłączyć do portalu mapowego lub dowolnego narzędzia GIS (np. QGis). Po
podłączeniu tej usługi dowiesz się, jakie jest przeznaczenie tego terenu w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
Krok 5. Przejdź do zakładki „Analizy”. Twoim zadaniem jest identyfikacja obszarów zabudowanych na
obszarze wyświetlonego w kroku 4 wydzielenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W polu „Wybierz obiekty z” wybierz usługę „WFS Bdot10k”. Tym sposobem udało Ci się wskazać,
z jakiej bazy danych wybierasz obiekty do analizy. Wybierz teraz kategorię danych poprzez wskazanie

6

Wg stanu na maj 2017 r. Przed przeprowadzeniem ćwiczeń należy sprawdzić, czy nie zmienił się stan prawny w tym obszarze.
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„Zabudowa” – wybierz tereny zabudowane, a następnie wskaż, z jakiego obszaru, poprzez wskazanie
„Filtr przestrzenny – zawiera się” oraz wskazanie „wybrany obiekt mapy” (będzie to wcześniej wskazane
wydzielenie). Zaznacz „checkbox” ze „Stylem” i przycisk „Wykonaj”. W wyniku tak przeprowadzonej
analizy uzyskasz informację o terenach zabudowanych znajdujących się w tym wydzieleniu.
Przedyskutuj, jaki to rodzaj wydzielenia i jaką część stanowią tereny zabudowane. Pamiętaj, że analizy
możesz wykonywać wyłącznie na usługach WFS, nie zaś WMS.
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Ćwiczenie 47: Jak pozyskać dane przestrzenne, metody pozyskiwania danych
georeferencyjnych i innych danych przestrzennych
Przebieg ćwiczenia 4:
Krok 1. Omówienie przez prowadzącego generalnych zasad udostępniania danych państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Krok 2. Wypełnienie wniosku o udostępnienie danych państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
Przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej uruchom internetowy system aktów prawnych
http://isap.sejm.gov.pl/. Wybierz wyszukiwania według haseł i pod literą G odszukaj „Geodezja
i kartografia”. Wybierz „Prawo geodezyjne i kartograficzne”. Otwórz tekst ujednolicony tej ustawy.
Przejdź do załącznika „Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek
rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników,
a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne” i zapoznaj się z nim. Dobrze byłoby uczestników/uczestniczki zapoznać z
tym załącznikiem przed rozpoczęciem ćwiczenia.
Z internetowego systemu aktów prawnych http://isap.sejm.gov.pl/ wybierz Rozporządzenie Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru dokumentu obliczenia opłaty.
Zapoznaj się z § 1 i § 2 oraz załącznikami 1–3 do tego rozporządzenia.
Krok 3. Jest to krok w ramach pracy grupowej. Przedyskutujcie, do jakich celów i o jakie materiały
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będziecie wnioskowali. Zakres danych
wnioskowany do udostępnienia powinien być tak dobrany, aby zmusić uczestników/uczestniczki do
wypełnienia wszystkich wniosków z 1§ Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca
2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
wydawania licencji oraz wzoru dokumentu obliczenia opłaty.
Wzory tych wniosków znajdziesz na stronie http://www.geodezja.mazovia.pl/ lub www.codgik.gov.pl
w menu „Mapy”.
Wypełnijcie wszystkie rodzaje wniosków. Ocena poprawności wypełnienia należy do prowadzącego.
W przypadku nieprawidłowego wypełnienia wniosku prowadzący powinien wskazać błędy, wyjaśnić,
dlaczego jest błąd i jaki powinien być poprawny wpis. Pamiętaj, że co do zasady taka forma
udostępnienia wiąże się z poniesieniem opłaty i otrzymaniem licencji na korzystanie z danych.

7
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Krok 4. Wypełnienie wniosku o udostępnienie danych w trybie art. 15 Ustawy z 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Z internetowego systemu aktów prawnych http://isap.sejm.gov.pl/ wybierz Ustawę z 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych
zgromadzonych w rejestrze publicznym.
Niniejszy krok jest wykonywany w ramach pracy grupowej. Ustalcie poprzez dyskusję, do jakich celów
i o jakie materiały państwowego zasoby geodezyjnego i kartograficznego będziecie wnioskowali oraz
jaka jest podstawa prawna celu publicznego, który chcecie zrealizować. Do określenia podstawy
prawnej korzystajcie z internetowego systemu aktów prawnych http://isap.sejm.gov.pl/. Wypełnijcie
wniosek. Ocena poprawności wypełnienia należy do prowadzącego. W przypadku nieprawidłowego
wypełnienia wniosku prowadzący powinien wskazać błędy wyjaśnić, dlaczego jest błąd i jaki powinien
być poprawny wpis. Pamiętaj, że wykorzystanie tego trybu udostępnienia danych jest nieodpłatne.
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1. Regulacje prawne
Na bazie obowiązujących przepisów jednym z zadań samorządu powiatowego jest prowadzenie
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w którym najważniejszą rolę odgrywa ewidencja
gruntów i budynków oraz mapa zasadnicza. W znowelizowanym prawie geodezyjnym i kartograficznym
obowiązującym od 2010 roku, mówiąc o zasobie powiatowym obok ewidencji gruntów, wymienia się
jeszcze trzy bazy danych, które ma obowiązek prowadzić starosta, tj.
1)
geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu,
2)
bazę szczegółowych osnów geodezyjnych,
3)
bazę obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie
standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000.
Aktualna treść mapy zasadniczej obejmuje łącznie 278 obiektów pochodzących z sześciu rejestrów.
Cztery z nich są prowadzone przez starostę: EGiB, GESUT, BDSOG i BDOT500, a dwa przez
Głównego Geodetę Kraju: PRG i PRNG. Zestawienie liczby obiektów wchodzących do mapy
zasadniczej z poszczególnych rejestrów zamieszczono w Tabeli 1.

Tabela 1. Obiekty tworzące treść mapy zasadniczej

Zakres
numeracji
obiektów

Liczba
obiektów

Nazwa rejestru źródłowego

Skrócona
nazwa
rejestru

Lp.

1.

Państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych

PRPOG

2

1–2

2.

Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych

BDSOG

2

3–4

3.

Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek
podziałów terytorialnych kraju

PRG

4

5–8

4.

Ewidencja gruntów i budynków

EGiB

66

9–74

5.

Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości
zapewniającej tworzenie standardowych opracowań
kartograficznych w skalach 1:500–1:5000

BDOT500

114

75–188

6.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

GESUT

90

189–278

źródło: E. Bielecka, W. Izdebski, Od danych do informacji – teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania mapy zasadniczej,
„Roczniki Geomatyki” 2014, Tom XII, Zeszyt 2(64) s. 175–184.
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Zaistniała sytuacja wynika wprost z art. 4 ust. 1a, 1b i 1ba ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
którego treść przedstawiono poniżej:
Art. 4.
1a Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych,
obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:
1) państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych;
2) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);
3) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
4) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;
5) państwowego rejestru nazw geograficznych;
6) ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
7) rejestru cen i wartości nieruchomości;
8) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych
opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000–1:100 000, w tym kartograficznych
opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;
9) obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie
standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych, w tym
kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;
10) szczegółowych osnów geodezyjnych;
11) zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu
terenu.
1b Dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów
wiejskich zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów
topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań
kartograficznych w skalach 1:500–1:5000, zharmonizowane z bazami danych, o których
mowa w ust. 1a.
1ba W bazach danych obiektów topograficznych, o których mowa w ust. 1b, gromadzi się także
dane stanowiące wynik geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych
innych niż budynki i sieci uzbrojenia terenu, położonych na terenach wiejskich poza
obszarem zabudowy zwartej oraz przeznaczonym pod zabudowę.

Podsumowując cytowany zapis można powiedzieć, że ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne
określa łącznie dwanaście zbiorów danych, których wszystkie mają być prowadzone w systemach
teleinformatycznych. Definicję systemu teleinformatycznego można znaleźć w ustawie z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne art. 3 pkt 3., która brzmi:
„system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie
danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci
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telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
– Prawo telekomunikacyjne”.
Dalsze uregulowania związane ze zbiorami danych zawiera pozostała część art. 4, przedstawiona
poniżej:
Art. 4.
(…)
1c. Dla zbiorów danych objętych bazami danych, o których mowa w ust. 1a i 1b, oraz dla
związanych z nimi usług tworzy się metadane opisujące te zbiory i usługi zgodnie
z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76,
poz. 489).
1d. Bazy danych, o których mowa w ust. 1a i 1b, aktualizuje się i prowadzi w sposób
zapewniający interoperacyjność zawartych w nich zbiorów danych i związanych z nimi usług,
w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
1e. Standardowymi opracowaniami kartograficznymi, tworzonymi na podstawie odpowiednich
zbiorów danych zawartych w bazach danych, o których mowa w ust.1a i 1b, są:
1) mapy ewidencyjne w skalach: 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000;
2) mapy zasadnicze w skalach: 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000;
3) mapy topograficzne w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000;
4) mapy ogólnogeograficzne w skalach: 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000.

Problem z cytowanymi powyżej zapisami prawnymi jest taki, że w znaczącej większości polskich
powiatów zastaniemy jeszcze stan stary, mimo że zgodnie z art. 53b ust. 2, od 31 grudnia 2016 r. mogą
być prowadzone tylko bazy wymienione w art. 4 ust. 1a, a wszystkie opracowanie tzw. kartograficzne
powinny powstawać na podstawie tych baz.

Art. 53b.
1. Organ administracji może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej
przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a
pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.
2. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r., w przypadku nieutworzenia baz
danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, mapa zasadnicza może
być prowadzona w postaci wektorowej na zasadach stosowanych przed 1 stycznia 2014 r.
lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi.
Ponieważ w praktyce jest inaczej niż zapisano w prawie, trzeba zatem potrafić korzystać zarówno
z nowej formy zasobu, jak i ze starej, funkcjonującej w systemach informatycznych dedykowanych do
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prowadzenia mapy zasadniczej zarówno w formie wektorowej, jak i hybrydowej (wektorowo-rastrowej),
nie wspominając już o formie papierowej, która jest jeszcze obecna w znaczącej licznie powiatów.
Od 1 września 2017 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ulega nowelizacji i wymieniona art. 53b ust. 2
data zostanie zmieniona na 31 grudnia 2023 r., czyli w majestacie prawa jeszcze przez 6 lat mapy
zasadnicze będą mogły być prowadzone na zasadach stosowanych przed 1 stycznia 2014 r.

2.

Mapa zasadnicza jako podstawowy element powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

Mapa zasadnicza jest od lat podstawowym elementem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do
roku 2010 była wymieniana w prawie geodezyjnym i kartograficznym jako samodzielny byt, a od zmian
w roku 2010 jest definiowana jako standardowe opracowanie kartograficzne tworzone z kilku baz
danych prowadzonych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016 poz. 1629).

2.1. Początki mapy zasadniczej
Początkiem prowadzenia mapy zasadniczej był rok 1979, czyli 10 lat przed uchwaleniem ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne, a wszelkie szczegóły związane z jej prowadzeniem regulowała instrukcja
techniczna K-1, wprowadzona 9 lutego 1979 r. zarządzeniem nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii. Tradycyjnie mapa zasadnicza prowadzona była w postaci papierowej w czterech skalach
1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:5000 w zależności od aktualnego i przewidywanego w przyszłości stopnia
zainwestowania terenu. Dobór skali był kompromisem między czytelnością mapy a konieczną do
założenia na danym terenie liczbą arkuszy. Założenie każdego nowego arkusza niosło za sobą przecież
wymierne koszty finansowe, więc starano się dobierać taką skalę prowadzonej mapy, aby koszty były
optymalne. Szczegółowe kryteria wyboru skali mapy zasadniczej przedstawiono w Tabeli 2.

Tabela 2. Kryteria doboru skali mapy zasadniczej
Skala

Opis terenów

1:500

tereny śródmiejskie o dużym stopniu zainwestowania lub obszary przewidywane do
intensywnego zainwestowania

1:1000

tereny małych miast, tereny peryferyjne dużych miast, aglomeracji miejskich
i przemysłowych oraz tereny osiedlowych wsi będących siedzibami gmin

1:2000

pozostałe zwarte tereny osiedlowe, tereny rolne o drobnej nieregularnej szachownicy
stanu władania, zwarte większe obszary rolne i leśne na terenach miast

1:5000

tereny o rozproszonej zabudowie wiejskiej, grunty rolne i leśne na terenach gmin
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W terenach intensywnie zainwestowanych, z dużą liczbą urządzeń podziemnych, czasami jednak nawet
skala 1:500 okazywała się zbyt mała – do celów specjalistycznych stosowano zatem czasem skalę
1:250 (por. W. Izdebski, Współczesne problemy prowadzenia mapy zasadniczej w Polsce, „Roczniki
Geomatyki” 2015, Tom XIII, Zeszyt 2(68), s. 99–108).
Obowiązujące przepisy czyniły mapę zasadniczą dokumentem urzędowym, elementem Państwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, wykorzystywanym w podejmowaniu różnych decyzji
związanych z zagospodarowaniem otaczającej nas przestrzeni. Jednocześnie ustawa wprowadzała
mechanizmy prawne, dbające o zgłaszanie zmian zachodzących w terenie do organu prowadzącego
mapę zasadniczą. Z mapą zasadniczą był więc związany zestaw procedur służących systematycznemu
zbieraniu, aktualizowaniu i udostępnianiu zawartych na niej danych, co praktycznie czyniło z elementów
mapy zasadniczej system informacji o terenie.
Mapę zasadniczą można było prowadzić w postaci pierworysu na papierze przyklejonym do plansz
aluminiowych lub na kilku podzielonych tematycznie pierworysach, realizowanych na materiale
przeźroczystym, tzw. nakładkach, które dopiero złożone razem dawały obraz całej mapy zasadniczej.
Na rys. 1 przedstawiono fragment mapy zasadniczej prowadzonej w postaci tradycyjnego pierworysu,
a na rys. 2 fragment mapy zasadniczej powstały z połączenia trzech prowadzonych nakładek (SUE).

Rysunek 1. Fragment mapy zasadniczej w postaci tradycyjnego pierworysu (źródło: W. Izdebski, Dobre praktyki udziału gmin
i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce, Warszawa 2016)
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Rysunek 2. Fragment mapy zasadniczej powstały ze złożenia nakładek SUE (źródło: W. Izdebski, Dobre praktyki udziału gmin
i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce, Warszawa 2016)

Instrukcja K1 zlecała prowadzenie nakładek mapy zasadniczej SUEW (Sytuacyjnej, Uzbrojenia,
Ewidencyjnej, Wysokościowej), dopuszczała jednak również zakładanie własnych nakładek z dowolną
treścią. Wykorzystując taką możliwość, szczególnie na terenach dużych miast, prowadzona była
dodatkowa nakładka R skupiająca realizacyjne uzgodnienia projektowe.
Na rys. 3 a,b,c przedstawiono fragmenty nakładek mapy zasadniczej odpowiednio S, U, E dotyczące
tego samego fragmentu terenu.
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Rysunek 3. Fragment mapy zasadniczej w rozbiciu na nakładki

Podstawowym źródłem danych do tworzenia mapy zasadniczej były wyniki bezpośrednich pomiarów
terenowych, które wnoszono (kartowano) na mapę i od tej chwili to mapa stawała się opracowaniem
źródłowym wykorzystywanym do różnych celów oraz aktualizowanym w procesie inwestycyjnym.
Istotne było więc, aby mapa była prowadzona na materiale gwarantującym zachowanie jej
kartometryczności w długim okresie. Stąd właśnie pojawił się pomysł z papierem naklejonym na plansze
aluminiowe, co w efekcie dawało dużą odporność na deformacje pod wpływem czynników
zewnętrznych, takich jak np. temperatura czy wilgotność. W przypadku folii przeźroczystych,
stosowanych do techniki nakładek też należało stosować odpowiednie materiały o tzw. stabilnym
podłożu, które były odporne na deformacje termiczne i mechaniczne. Należy bowiem pamiętać, że raz
założone arkusze miały podlegać ciągłej aktualizacji, dzięki czemu miały stanowić aktualną mapę
danego terenu, z której dokonuje się odbitek służących celom inwestycyjnym i projektowym. Jako
materiał o stabilnym podłożu ówczesna instrukcja K1 określała takie podłoże, którego rzeczywiste
wymiary pod wpływem zmian temperatury i wilgotności powietrza nie różniły się więcej niż ±0,2 mm
w stosunku do wymiarów sekcji mapy.
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Mimo specjalnych materiałów wiele map papierowych niestety przetrwało w złej kondycji, co
zilustrowano na rys. 4 przedstawiającym zniszczone pierworysy na planszy aluminiowej oraz na folii.

Rysunek 4. Zniszczone pierworysy mapy zasadniczej: a) plansza aluminiowa b) folia przeźroczysta

Jak wynika z przedstawionych przykładów, nawet plansza aluminiowa nie zapobiegła deformacjom. Te
dość drastyczne przypadki przedstawione na rysunku wybrano celowo, aby uzmysłowić czytelnikowi,
z jaką jakością materiałów mapowych można się zetknąć w praktyce.
2.2. Mapa zasadnicza w latach 90. XX wieku
W latach 90. ubiegłego wieku, wraz z postępem technicznym, do prowadzenia mapy zasadniczej
zaczęto stosować programy komputerowe, a tak prowadzoną mapę nazywano numeryczną. Do jej
zapisu stosowano pliki komputerowe o zróżnicowanej strukturze, zależnej głównie od koncepcji
autorów/autorek oprogramowania. Struktura była odzwierciedleniem modelu danych, jaki
autorzy/autorki stosowali do przedstawienia (zobrazowania) rzeczywistych obiektów terenowych przy
pomocy podstawowych tworów geometrycznych (punkt, linia czy wielokąt) określonych współrzędnymi
oraz zawierających przypisaną informację o charakterze opisowym. Rozwiązania były różne,
przekształcając się z upływem czasu z narzędzi służących jedynie do rysowania mapy, do narzędzi,
które oprócz prezentacji zawierały mechanizmy przetwarzania i analizy zgromadzonych danych, czyli
do systemów informacji przestrzennej. Prowadzenie całej treści mapy zasadniczej w jednej bazie
danych miało wiele cech pozytywnych i było dość dobrze dopracowane przez twórców oprogramowania.
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Każdy taki system funkcjonował w myśl zasady, że zgromadzone dane pomiarowe były prezentowane
przy pomocy znaków umownych wzbogaconych elementami redakcyjnymi. Schematycznie opisane
postępowanie zilustrowano na rys. 5.

Rysunek 5. Ilustracja procesu powstawania obrazu mapy zasadniczej (źródło: W. Izdebski, Dobre praktyki udziału gmin
i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce, Warszawa 2016)

Znaczenie znaków umownych i elementów redakcyjnych widać wyraźnie na rys. 6, na którym po lewej
stronie zaprezentowane są surowe dane pomiarowe, a po prawej dane zaprezentowane przy pomocy
znaków umownych wzbogaconych o elementy redakcyjne.
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Rysunek 6. Prezentacja graficzna surowych danych pomiarowych (strona lewa)
i zredagowanej mapy (strona prawa)

2.3. Technologie prowadzenia mapy zasadniczej
Przejście od mapy prowadzonej tradycyjne do prowadzonej numerycznie jest od lat jednym
z podstawowych zadań stawianych przed Powiatowymi Ośrodkami Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej. Istnieją ośrodki posiadające już całość mapy zasadniczej w postaci numerycznej, ale
też takie, w których nadal dominuje mapa w postaci tradycyjnej. Skuteczność takiego przejścia i efekty
z późniejszego wykorzystywania zasobu zależą w dużej mierze od zastosowanego oprogramowania
i technologii. Nie bez znaczenia są tu również posiadane środki finansowe – nie jest to jednak element
najważniejszy. Tanie rozwiązania umożliwiają bieżące prowadzenie istniejących wektorowych baz
danych, jak również ich sukcesywną budowę na podstawie stopniowego zastępowania zeskanowanych
map przez dane wektorowe (tzw. technologia hybrydowa). Technologia hybrydowa, mimo że z zasady
potrzebuje dwóch rodzajów danych do uzyskania obrazu kompletnej mapy, zapewnia również
możliwość udostępniania danych w formie zawsze aktualnych rastrów. Aktualność rastrów uzyskuje się
w drodze „wkreślenia” danych wektorowych na rastry zeskanowanych arkuszy mapy zasadniczej.
Pomimo wielu ograniczeń w możliwościach przetwarzania rastry mają jedną bardzo ważną cechę –
uniwersalność zapisu, co sprzyja ich wykorzystaniu w różnym oprogramowaniu oraz uruchomieniu
na ich podstawie usług WMS udostępniających mapę zasadniczą. Dzięki temu stanowią bardzo
atrakcyjny materiał (łatwy i tani do pozyskania), który przyczynia się do informatyzacji zasobu.
W kolejnych podrozdziałach zostaną przedstawione najistotniejsze elementy związane z prowadzeniem
mapy zasadniczej w technologii wektorowej i wektorowo-rastrowej, zwanej technologią hybrydową.
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2.3.1. Technologia wektorowa
Technologia wektorowa prowadzenia mapy zasadniczej może być zastosowana dla terenów, dla
których w całości istnieją bazy oparte na danych wektorowych. Mapa w rozumieniu kartograficznym
(tradycyjnym) powstaje wtedy jako raport z bazy danych systemu informatycznego wykonany
z wykorzystaniem prezentacji kartograficznej, czyli znaków umownych przypisanych poszczególnym
obiektom bazy danych (rys. 5).
Idealną sytuacją byłoby, gdyby wykonawcy geodezyjni otrzymywali fragmenty bazy danych, po
aktualizacji których następowałoby zasilenie właściwej bazy w PODGiK. Założenie bardzo proste
i logiczne, w praktyce jednak niosące wiele różnych problemów i w rezultacie realizowane jedynie
częściowo. Jednym z rozwiązań, w którym zastosowano opisywane postępowanie, jest technologia
GEO-MAP firmy Geo-System Sp. z o.o., która od wielu lat jest z powodzeniem stosowana w kilkunastu
powiatach. Istotę procesu wydawania danych i ich przyjmowania do zasobu po aktualizacji przedstawia
poniższy schemat.

Rysunek 7. Idea prowadzenia zasobu w postaci wektorowej

Dane numeryczne pobrane z PODGiK podlegają uaktualnieniu na podstawie opracowywanych
pomiarów terenowych. Całość prac związanych z realizacją tego procesu może być zrealizowana
bezpośrednio przez wykonawców geodezyjnych (jeśli będą w posiadaniu odpowiedniego
oprogramowania) lub przez kobiety i mężczyzn pracujących w ośrodku dokumentacji, którzy zrealizują
prace związane z wprowadzeniem danych do bazy danych systemu informatycznego na podstawie
operatu dostarczonego przez wykonawcę operatu. Najlepszy jest oczywiście wariant pierwszy, w którym
wykonawca wykonuje całość prac od pomiaru po aktualizację otrzymanego fragmentu bazy. Jest to
najbardziej efektywne postępowanie, ponieważ:

umożliwia geodetom kontakt z opracowywaniem pozyskanych danych, co jest ważne dla
zawodu – nie sprowadza pracy geodetów jedynie do czynności pomiarowych,

nie generuje dodatkowych kosztów w administracji, tj. dodatkowych etatów osób
wprowadzających dane,

przyśpiesza proces wprowadzania danych, gdyż w przypadku wątpliwości nie wymaga
komunikowania się PODGiK z wykonawcą podczas wprowadzania danych.
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2.3.2. Technologia hybrydowa
Technologia hybrydowa prowadzenia mapy zasadniczej związana jest z pracą w stale podlegających
modyfikacji rastrach. Modyfikacja rastrów polega na usuwaniu z nich obrazu tych obiektów terenowych,
które przestały istnieć, zostały pomierzone czy zwektoryzowane i w związku z tym ich obraz zastąpiony
zostaje danymi wektorowymi.

Rysunek 8. Ilustracja dualności danych w technologii hybrydowej

Ani wektor, ani raster samodzielnie nie stanowią aktualnej treści mapy. Dzięki postaci cyfrowej obydwu
rodzajów danych możemy jednak bez problemu dokonać zabiegu ich połączenia, uzyskując pełną treść
mapy zasadniczej do prezentacji na ekranie komputera, wydruku czy udostępniania w Internecie, co
przedstawiono na rys. 9.

Rysunek 9. Ilustracja połączenia danych rastrowych i wektorowych

Na początku prowadzenia mapy w tej technologii należy dokonać skanowania zasobu, skalibrowania
uzyskanych rastrów oraz odpowiedniego przygotowania danych do pracy. Należy jasno powiedzieć: od
tej chwili zasobem (aktualną mapą) staje się raster. Raster, który będzie modyfikowany w miarę
zachodzących i rejestrowanych zmian, a do prezentacji całości będzie uzupełniany sukcesywnie
pozyskiwanymi danymi wektorowymi.
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Ponieważ rastrów jest dużo, a nie można wyłączyć funkcjonowania ośrodka na długi czas, technologię
należy zatem wprowadzać stopniowo przez wyłączanie z prowadzenia klasycznego kolejnych obszarów
o takiej wielkości, która gwarantuje szybkie ich przeniesienie do prowadzenia w technologii hybrydowej.
Bezpośrednio po rozpoczęciu prowadzenia zasobu w technologii hybrydowej istnieją praktycznie tylko
rastry. Danych wektorowych nie ma wcale lub jest ich bardzo niewiele. Wraz z upływem czasu danych
wektorowych zaczyna przybywać, rastry są natomiast stopniowo eliminowane. Docelowo raster
zastąpiony zostaje w całości przez dane wektorowe. Proces ten następuje w sposób naturalny,
w miarę wykonywanych na danym terenie prac. Zakończy się wcześniej na terenach silnie rozwijających
się, natomiast na terenach mało zainwestowanych może trwać znacznie dłużej. Oprócz naturalnego
zastępowania wynikającego z bieżącego prowadzenia PODGiK można jednak proces ten wspomagać
przez zlecanie prac, które pozwolą wcześniej wyeliminować pewne rastry (np. te, na których pozostało
już bardzo niewiele treści). W opisywanej technologii zasobem (aktualną mapą) jest wydruk aktualnego
(modyfikowanego na bieżąco) rastra w połączeniu z posiadanymi dla danego terenu danymi
wektorowymi. Tak jak przy technologii wektorowej, prezentacja danych wektorowych realizowana jest
z wykorzystaniem odpowiedniej biblioteki znaków umownych, natomiast w przypadku rastrów mamy już
narzucone ograniczenia co do prezentowanych treści.

Rysunek 10. Prezentacja graficzna danych w technologii hybrydowej
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W pewnym zakresie można jednak zarządzać kolorami prezentacji rastrów. Daje to szczególnie dobre
efekty, jeśli skanowaniu podlegały nakładki mapy zasadniczej. Na rys. 11 pokazano fragmenty bazy
rastrów monochromatycznych dla poszczególnych nakładek mapy zasadniczej z nałożoną treścią
wektorową (kolor czerwony). Dla rastrów zastosowano przeźroczyste tło i różny kolor prezentacji dla
poszczególnych nakładek: niebieski – sytuacja, brązowy – uzbrojenie, zielony – ewidencja.

Rysunek 11. Przykład połączenia rastra z wektorem

W stosunku do prowadzenia mapy zasadniczej w technologii wektorowej mamy tutaj dodatkowy istotny
element, jakim jest baza danych rastrowych, których natura jest inna, a aktualizacja tych danych przez
wykonawców jest praktycznie niemożliwa. W związku z tym przy aktualizacji istotny jest proces zmian
w danych rastrowych, który dokonywany jest przez pracowników i pracownice PODGiK.
2.4. Mapa zasadnicza w obecnym stanie prawnym
W przeciwieństwie do przedstawionego wcześniej podejścia, wykształconego w środowisku związanym
z praktycznym prowadzeniem mapy zasadniczej, w obecnych przepisach pojawia się podejście typowo
kartograficzne, traktujące mapę zasadniczą jako standardowe opracowanie kartograficzne tworzone na
podstawie odpowiednich zbiorów danych wymienionych w art. 4 ust. 1a i ust. 1b. Dodatkowo zakłada
się tworzenie wszędzie takich opracowań standardowych w 4 skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:5000
– czyli tak jak przy mapie tradycyjnej – zapominając o tym, że wybór skali dla mapy tradycyjnej wynikał
z zainwestowania terenu dla którego była zakładana.
Z przepisów obecnych wynika więc, że wszystkie skale map mają być dostępne wszędzie i wynikać
z prowadzonych baz danych. Ponieważ proces redakcyjny w takim przypadku nie jest możliwy
automatycznie, dla każdej skali należałoby prowadzić jeszcze dodatkową bazę zawierającą informacje
redakcyjne dla poszczególnych skal, co przedstawiono na rysunku 12.
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Rysunek 12. Ilustracja procesu powstawania obrazu mapy zasadniczej wg PGIK (źródło: W. Izdebski, Dobre praktyki udziału
gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce, Warszawa 2016)

Wprowadzenie zmian w poszczególnych bazach wymaga przy takiej koncepcji wprowadzenia zmian
redakcyjnych we wszystkich bazach zawierających elementy redakcyjne mapy zasadniczej i to dla
całego szeregu skalowego. Pozostawienie więc obecnych twardych zapisów w prawie wymaga
utrzymywania gotowości, aby w każdej chwili dysponować dla dowolnego rejonu zredagowaną mapą
w każdej z przedstawionych skal. Czynności ogólnie są zbyteczne, bo w praktyce wykorzystywana jest
jedynie skala podstawowa 1:500 lub skala zbliżona, która nie wymaga dodatkowej redakcji (Izdebski W.
2014c). Powyższe zagadnienie jest zapewne jedną z podstawowych przyczyn, dla której mimo upływu
7 lat od ustanowienia przepisu w większości powiatów mapę zasadniczą prowadzi się całościowo
z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania albo dalej w postaci tradycyjnej (papierowej).
W kwestii skal ważne jest, aby wydruk obrazował wiernie sytuację terenową. Dzisiaj już rzadko kto
dokonuje pomiarów na otrzymanych wydrukach, wykorzystywane są one głównie do celów
poglądowych przy podejmowania różnych decyzji związanych z danym terenem. Gdyby nawet
zachodziła konieczność pomiaru, to, znając wartość skali, taki pomiar jest nadal możliwy do wykonania.
Wydruk nie musi zatem być w skali jednej z wymienionych wyżej, ale np. w skali 1:600, 1:750 czy nawet
1:856, bo w takiej skali oczekiwany fragment terenu będzie się akurat mieścił na danym formacie
papieru. Czasami ważniejsze jest bowiem przedstawienie czegoś w mniejszej skali, ale za to w całości
niż trzymanie się kurczowo skali i prezentacji na kilku kartkach papieru. Drobne odbieganie skali
wydruku od skali redakcyjnej (optyczne zmniejszenie) nie powoduje jeszcze pogorszenia czytelności
mapy, co przedstawiono na kolejnej stronie.
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Rysunek 13. Ilustracja wydruku w skali a) 1:500 i b) 1:750

3.

Powiatowe portale mapowe

Niezależnie od przytoczonych w poprzednich rozdziałach problemów z regulacjami prawnymi
odpowiednie organy muszą realizować swoje zadania. Jednym z podstawowych zadań starosty
w odniesieniu do danych przestrzennych, obok prowadzenia PZGiK obejmującego najogólniej mapę
zasadniczą i ewidencję gruntów, są zadania związane z udostępnianiem danych zasobu geodezyjnego
i kartograficznego oraz wymaganych usług danych przestrzennych.
Podstawowym narzędziem do realizacji zadań w tym względzie są powiatowe portale mapowe.
Funkcjonują one w technologii rożnych firm, ale ponad 90% działa na bazie technologii jednej
z wymienionych firm: GEOBID Sp. z o.o., GEOMATYKA-Kraków S.C., Geo-System Sp. z o.o. czy
Systherm-Info Sp. z o.o. Portale poszczególnych producentów z natury rzeczy różnią się od siebie,
ale ze względu na specyfikę danych przestrzennych na ogół oferują podobny zestaw funkcjonalności.
Obok typowych funkcjonalności dla obywatela w każdym z nich znajdziemy także dostęp do
specjalistycznych funkcji przeznaczonych dla geodetów i specjalistów z rożnych branż.
W typowym powiatowym portalu mapowym użytkownik/użytkowniczka oprócz danych starostwa
znajdzie na ogół również numerację adresową i osie ulic z rejestrów prowadzonych przez gminy oraz
ogólnodostępne dane przestrzenne udostępniane przez różne instytucje, takie jako GUGiK, GDOŚ,
PIG, PDLP. W każdym portalu ma on dodatkowo możliwość samodzielnego podłączania dostępnych
usług WMS do standardowego zestawu danych.
Oprócz udostępniania własnych danych w swoich portalach mapowych większość z tych danych jest
również udostępniana w postaci usług sieciowych, które mogą być wykorzystywane przez inne
użytkujące osoby w dowolnym oprogramowaniu posiadającym funkcję klienta WMS, czyli innymi słowy
potrafiącym korzystać z usług sieciowych. W sytuacji, kiedy udostępniane dane wymagają wynikających
z zapisów prawa opłat, usługi i serwisy powiatowe umożliwiają przeważnie automatyczne ich pobieranie
z wykorzystaniem płatności internetowych.
W kolejnych rozdziałach opisane zostaną podstawowe funkcjonalności portali mapowych wymienionych
firm z praktycznymi przykładami ich wykorzystania do pozyskiwania podstawowych informacji.
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3.1.

Portale firmy GEOBID

Dostęp do danych PZGiK z wykorzystaniem portalu mapowego firmy GEOBID przedstawimy na
przykładzie portalu powiatu grodziskiego, dostępnego pod adresem http://grodzisk.geoportal2.pl.
Dostęp jest możliwy w trybie publicznym oraz w trybie chronionym, do którego login i hasło można
uzyskać po uzyskaniu uprawnień z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
przy Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim. Na stronie głównej portalu podano także adres
usługi WMS umożliwiającej przeglądanie wybranych danych przestrzennych powiatu w dowolnym
oprogramowaniu mającym funkcje klienta WMS.

Rysunek 14. Strona startowa portalu mapowego w powiecie grodziskim

W trybie chronionym (po podaniu loginu i hasła) użytkownik/użytkowniczka w zależności od
przyznanego dostępu ma możliwość skorzystania z opcji przedstawionych na rysunku poniżej.

Rysunek 15. Funkcjonalności portalu mapowego w powiecie grodziskim dostępne w trybie chronionym
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W dalszej części opracowania zostanie przedstawiony portal dostępny w trybie publicznym.
Po kliknięciu w „GEOPORTAL – tryb publiczny” dostajemy obraz mapy przedstawiającej obszar
całego powiatu grodziskiego. Domyślnie włączone są tylko dwie warstwy: Granice administracyjne
oraz OpenStreetMap.

Rysunek 16. Elementy portalu mapowego powiatu grodziskiego

Obszar portalu został podzielony na 4 zasadnicze części (panele) opisane na rysunku cyframi 1, 2, 3, 4.
Podstawową charakterystykę paneli można przedstawić następująco:
Lp.

Nazwa

Opis

1

Panel informacyjny

Panel zwiera podstawowe informacje o portalu oraz potrzebne
linki

2

Panel warstw

Panel
umożliwia
sterowanie
widocznością
informacyjnych w zależności od potrzeb

3

Panel narzędzi

Panel udostępniający zestaw narzędzi umożliwiających
sterowanie aktualnym obrazem, wykonanie wydruku,
utworzenie linku do aktualnego widoku, włączenie widoku
z serwisu StreetView oraz inne funkcje przydatne przy
przeglądaniu danych

4

Panel sterowania

Panel udostępniający mapkę referencyjną aktualnego widoku
na mapie powiatu oraz zestaw narzędzi umożliwiających
pomiary, powiększanie oraz wyszukiwanie działek i adresów

5

Obszar mapy

Panel do wyświetlania aktualnego obrazu mapy zawierający
także aktualne współrzędne kursora
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warstw

Po włączeniu warstw o nazwach: Działki ewidencyjne, Budynki oraz Numeracja Porządkowa,
a wyłączeniu OpenStreetMap dostaniemy obraz zbliżony do tego na rysunku poniżej.

Rysunek 17. Obraz treści prezentowanych w portalu mapowym powiatu grodziskiego

Taka konfiguracja warstw przedstawia granice oraz numery działek, kontury budynków (bez etykiet
dotyczących funkcji i liczby kondygnacji) oraz przebiegi ulic, lokalizacje placów i położenie punktów
adresowych. Są to podstawowe informacje, na których zależy większości osób użytkujących.
Po naciśnięciu przycisku
mamy możliwość uzyskania szczegółowej informacji o obiekcie. Gdy
w obszarze mapy klikniemy potem lewym przyciskiem myszy, w obszar działki wyświetli się okno
„Informacja o obiekcie”.

Rysunek 18. Szczegółowe informacje o obiekcie uzyskane w portalu mapowym powiatu grodziskiego
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Wśród informacji o działce znajdziemy: pełny identyfikator działki, wskazanie jej położenia
(województwo, powiat, jednostka ewidencyjna, obręb, numer), adres, pole powierzchni, pole
powierzchni klasoużytków w działce oraz numer jednostki rejestrowej. W przypadku, gdy na działce
znajduje się budynek, dostajemy także informację o numerze ewidencyjnym budynku, jego adres, liczbę
kondygnacji oraz pole powierzchni zabudowy. Taką informację można też w prosty sposób wydrukować.

i.

Wyszukiwanie obiektów
Portal powiatu grodziskiego umożliwia wyszukiwanie obiektów takich jak działki oraz adresy. Dostęp do
funkcjonalności umożliwia panel (4) dostępny w prawej części ekranu.
W celu znalezienia działki po jej numerze należy najpierw wybrać gminę a następnie kliknąć w przycisk
„Działka”. W wyniku tego na ekranie pojawi się okno dialogowe „Wyszukiwanie działek”, gdzie trzeba
wybrać obręb i wpisać numer działki.

Rysunek 19. Okna dialogowe do wyszukiwania działki

Po kliknięciu przycisku „Szukaj” okno dialogowe zamknie się, a mapa zbliży do szukanej działki i ustawi
marker punktowy w obszarze działki.
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Rysunek 20. Ilustracja znalezionej działki

Aby znaleźć punkt adresowy należy w panelu „Szukaj” najpierw wybrać gminę, a następnie kliknąć
w przycisk „Adres”. W wyniku tego na ekranie pojawi się okno dialogowe „Wyszukiwanie adresów”,
gdzie należy wpisać nazwę ulicy oraz numer adresowy.

Rysunek 21. Okna dialogowe do wyszukiwania adresu

Po kliknięciu przycisku „Szukaj” okno dialogowe zamknie się, a mapa zbliży się do szukanego adresu
i ustawi marker punktowy na punkcie adresowym.
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Rysunek 22. Ilustracja znalezionego adresu
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ii.

Realizacja wydruków

Każdy serwis powiatowy w tej technologii standardowo umożliwia drukowanie aktualnego obrazu mapy.
W tym celu należy kliknąć w ikonę
w górnym pasku narzędziowym. Nie ma możliwości wydruku
w skali – zawsze drukowany jest aktualnie wyświetlany obraz w oknie mapy. Przykładowy wydruk został
przedstawiony poniżej.

Rysunek 23. Przykładowy wydruk

iii.

Podłączanie zewnętrznych źródeł danych

Portal umożliwia podłączanie zewnętrznych serwisów WMS. Aby skorzystać z tej możliwości, należy
kliknąć w ikonę
dostępną w górnym pasku narzędziowym. W wyniku tej operacji pojawi się okno
dialogowe „Zewnętrzny serwer WMS”, gdzie będzie można podać adres serwisu WMS. W przykładzie
został wykorzystany adres usługi WMS z danymi Gminy Żabia Wola zawierającymi Miejscowe Plany
Zagospodarowania Przestrzennego.

Rysunek 24. Podłączenie usług zewnętrznych
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Po kliknięciu przycisku „Dodaj serwis” okno dialogowe znika, w liście warstw pojawia się nowa pozycja,
a na mapie można zobaczyć nowe dane.

Rysunek 25. Obraz portalu z podłączoną usługa WMS

Przy włączonych warstwach działek ewidencyjnych, budynków oraz planów można sprawdzić, jakie
strefy funkcjonalne z planu zagospodarowania przestrzennego znajdują się na danej działce. Po
wciśnięciu przycisku
można także zobaczyć informacje o planie i strefie funkcjonalnej.

Rysunek 26. Wykorzystanie informacji z usługi zewnętrznej
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iv.

Dostępność danych w innych powiatach
Oprogramowanie to jeden z elementów powiatowego portalu mapowego. Drugim jego istotnym
elementem są opublikowane dane. W portalu powiatu grodziskiego znajdujemy opisane wcześniej
dane, ale w innych powiatach możemy znaleźć również inne, bardzo przydatne dane. Na szczególną
uwagę zasługuje dostępność (w niektórych powiatach) do podglądu pełnej treści mapy zasadniczej.
Przykładowym powiatem w tej kwestii jest portal miasta Biała Podlaska, który taką treść udostępnia już
od wielu lat.

Rysunek 27 Dane mapy zasadniczej w portalu mapowym miasta Biała Podlaska

v.

Ćwiczenia praktyczne
W ramach ćwiczeń praktycznych podsumowujących zapoznanie się z portalami firmy GEOBID
proponujemy wykonanie następujących zadań:
Zadanie nr 1
Podaj pole powierzchni ewidencyjnej oraz numer jednostki rejestrowej dla działki numer 136/8
z obrębu ewidencyjnego nr 6 (Kozery) w gminie Grodzisk Mazowiecki.
Zadanie nr 2
Jakie strefy funkcjonalne znajdują się na działce 8/4 z obrębu ewidencyjnego 26 (Przeszkoda) w gminie
Żabia Wola? Adres usługi WMS udostępniającej informacje z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Żabia Wola: http://vmpzp.igeomap.pl/cgi-bin/plany/140506.
Zadanie nr 3
Wykonaj wydruk mapy w obszarze działki, na której znajduje się punkt adresowy: ul. Jasna 3 OdranoWola, gm. Grodzisk Mazowiecki. Na wydruku powinny być widoczne tylko następujące dane: granice
działek ewidencyjnych oraz ich numery, kontury budynków, punkty adresowe i przebiegi ulic. Dopasuj
powiększenie tak, aby wydruk był czytelny i można było odczytać numery adresowe i numery działek.
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3.2. Portale firmy Geomatyka-Kraków
Dostęp do danych PZGiK z wykorzystaniem portalu mapowego WebEWID przedstawimy na przykładzie
portalu miasta Wałbrzycha, dostępnego pod adresem https://gis.walbrzych.pl/. W ramach portalu
możliwy jest dostęp do danych aż na sześć różnych sposobów: Mapa Ogólna, Portal Geodety, Portal
Rzeczoznawcy, Portal Komornika, Portal Interesanta, Portal Archiwisty, Portal Gminy. Dostęp do Mapy
Ogólnej ma charakter publiczny i nie wymaga nadawania specjalnych uprawnień. Pozostałe możliwości
mają dostęp ograniczony i wymagają kontaktu z Urzędem Miejskim w Wałbrzychu, gdzie można
uzyskać dodatkowe uprawnienia.

Rysunek 28. Korzystanie z serwisu wymaga zaakceptowania polityki prywatności

Po uruchomieniu portalu pojawia się winietka informującą o polityce prywatności. Po kliknięciu
w „Pokaż dokumenty” ukażą się informacje pomocne w korzystaniu z serwisu oraz wnioski, które
mogą być wymagane do złożenia w Urzędzie Miejskim w celu uzyskania szerszego dostępu do danych.
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Rysunek 29. Dokumenty do pobrania z serwisu

W dalszej części opracowania zostanie przedstawiony portal Mapy Ogólnej, który nie wymaga
logowania w serwisie.
Po zaakceptowaniu polityki prywatności na ekranie dostajemy obraz mapy przedstawiającej obszar
całego miasta Wałbrzycha. Domyślnie włączone są warstwy: działki, budynki, numery adresowe oraz
granice administracyjne i numeracja adresowa.

Rysunek 30. Elementy portalu mapowego miasta Wałbrzycha

Obszar portalu został podzielony na 5 zasadniczych części (paneli) opisanych na rysunku cyframi od 1
do 5. Podstawową charakterystykę paneli można przestawić następująco:
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Lp.

Nazwa

Opis

1

Panel wyboru portalu

Umożliwia zalogowanie do portali z dostępem ograniczonym

2

Panel warstw

Panel
umożliwia
sterowanie
widocznością
informacyjnych w zależności od potrzeb

3

Panel sterowania

Panel udostępniający zestaw
sterowanie aktualnym obrazem

4

Panel narzędzi

Panel pozwalający na wykonywanie operacji na danych

5

Obszar mapy

Panel do wyświetlania aktualnego obrazu mapy

narzędzi

warstw

umożliwiających

Po włączeniu warstw z grupy Ewidencja gruntów i budynków o nazwach: Działki ewidencyjne wszystkich
warstw budynków (w tym warstwy Opisu budynków – KŚT, a wyłączeniu Opisów budynków – PKOB),
Numerów adresowych oraz Użytków otrzymamy następującą kompozycję mapową przestawiającą treść
mapy ewidencyjnej.

Rysunek 31. Portal mapowy z włączonymi warstwami ewidencji gruntów i budynków

Aby uzyskać informacje o działce w dolnym pasku narzędziowym, wybieramy ikonę , , dzięki której
można uzyskać informacje opisowe o wybranych obiektach. Po kliknięciu pojawi się okno dialogowe
„Informacja o obiekcie”, w której możemy wybrać, dla której warstwy chcemy uzyskać informacje.
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Rysunek 32. Okno dialogowe „Informacja o obiekcie”

Po wybraniu działki klikamy lewym przyciskiem myszy w obszarze mapy na działkę, o której chcemy
uzyskać szczegółowe informacje. Czynność można powtórzyć dla budynków. Obiekty można wskazać
punktem, linią lub wielokątem.

Rysunek 33. Szczegółowe informacje o działkach i budynkach

Klikając w ikonkę
w prawym dolnym rogu okienka, można sterować wyświetlanymi atrybutami
i dostosować je do swoich potrzeb. Dla działek ewidencyjnych są to: numer działki, miejscowość lub
obręb, arkusz, adres, numer księgi wieczystej, numer jednostki rejestrowej, pole powierzchni
ewidencyjnej, użytki oraz atrybuty dodatkowe, a dla budynków: identyfikator, funkcja, powierzchnia
ewidencyjna, wartość, uwagi, miejscowość lub obręb, liczba kondygnacji, rok budowy, rejestr zabytków.
Nie wszystkie atrybuty mogą być uzupełnione, a w części może wyświetlać się napis „brak uprawnień”.
Po włączeniu warstw z grupy „Sytuacja i rzeźba terenu” mamy dostęp do mapy sytuacyjnej. Przy
włączonych warstwach mapy ewidencyjnej i sytuacji kompozycja mapowa przedstawia się jak na
rysunku poniżej.
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Rysunek 34. Kompozycja mapy ewidencyjnej z włączonymi warstwami sytuacji i rzeźby terenu

Warstwy sytuacji zostały podzielone ze względu na typ geometrii, które reprezentują. Oddzielnie można
włączać obiekty punktowe, liniowe i powierzchniowe. Analogiczny sposób został zastosowany
w przypadku rzeźby terenu (liniowe i punktowe).
Podobnie wygląda grupa warstw „Uzbrojenie terenu”, jednak są one inaczej zorganizowane. Sieci
zostały podzielone na rodzaje: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze, energetyczne,
telekomunikacyjne, niezidentyfikowane oraz pozostałe. Ich zaznaczenie nie powoduje, że cokolwiek
pokaże się na mapie. W tym celu należy wybrać rodzaj obiektów: przewody, armatura, opisy oraz
obiekty projektowane.

Rysunek 35. Kompozycja mapy ewidencyjnej z włączonymi warstwami uzbrojenia terenu
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Wałbrzych jest miastem na prawach powiatu, czyli wypełnia zarówno zadania powiatu, jak i gminy.
W serwisie umieszczone zostały dane związane z zagospodarowaniem przestrzennym. Dostępny jest
zasięg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz granice miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Obszary te posiadają etykiety zawierające numer planu,
numer uchwały oraz datę uchwalenia, jak przedstawiono na poniższym rysunku.

Rysunek 36. Granice miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Kolejną grupę możliwą do włączenia są „Warstwy wektorowe”, które zawierają następujące pozycje:
obszar rewitalizacji, obszar zdegradowany poprzemysłowy oraz obszar zdegradowany zamieszkały.
Włączenie wszystkich trzech warstw daje kompozycję mapową przedstawioną na poniższym rysunku.

Rysunek 37. Kompozycja mapowa utworzona z „obszarów specjalnych”
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3.2.1.

Wyszukiwanie obiektów

Portal miejski Wałbrzycha umożliwia wyszukiwanie działek ewidencyjnych, budynków i adresów.
Przycisk „Znajdź” znajduje się w górnym pasku narzędziowym i po naciśnięciu lewego przycisku myszy
rozwija się. Można stamtąd wybrać rodzaj szukanego obiektu.
Wyszukiwanie działki odbywa się poprzez wybranie obrębu ewidencyjnego z dostępnej listy, wpisanie
numeru działki i naciśnięciu przycisku „Szukaj”. Jeżeli działka zostanie znaleziona, pojawi się ona
w pozycji „Wynik wyszukiwania”. W innym przypadku dostaniemy informację „nie znaleziono danych”.
Aby pokazać działkę, na mapie naciskamy przycisk
. Mapa zostanie scentrowana na środek szukanej
zaznaczonej działki (pokaże się również pomarańczowa kropka). Z poziomu okna „Wyszukiwanie
działki” możemy także bezpośrednio uzyskać informacje opisowe, klikając w przycisk
.

Rysunek 38. Wyszukiwanie działki

Wyszukiwanie budynku na podstawie danych bazy ewidencji gruntów i budynków odbywa się
w analogiczny sposób – z tą różnicą, że argumentami wyszukiwania są numer ewidencyjny budynku
(nie mylić z numerem punktu adresowego) oraz numer jednostki rejestrowej.
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Rysunek 39. Wyszukiwanie budynku

Wyszukiwanie adresu wymaga podania nazwy miejscowości, nazwy ulicy oraz numeru adresowego.
Wszystkie te wartości są podpowiadane za pomocą listy rozwijanej, która pojawia się momencie
wpisywania kolejnych znaków w pola formularza. Pozostałe czynności są analogiczne jak
w poprzednich dwóch przypadkach.

Rysunek 40. Wyszukiwanie adresu
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3.2.2.

Realizacja wydruków

Wydruk można wykonać, klikając kursorem myszy na przycisk „Drukuj” dostępny w górnym pasku
narzędziowym. Kolejnym krokiem jest ustawienie parametrów wydruku: format (PDF lub HTML), rozmiar
papieru (A4, A3 lub A2), orientacja strony (pozioma lub pionowa), skala wydruku (1:500, 1:1000, 1:2000,
1:5000 lub 1:10000), rozdzielczość wydruku wyrażona w DPI (72, 150, 300 lub 600), wielkość opisów
(dotyczy działek, adresów i budynków, tylko do skali 1:2000, dostępne wartości 2–5 mm), kolorystyka
wydruku (kolorowy + czarne tło, kolorowy + białe tło, szary + czarne tło, szary + białe tło,
monochromatyczny) oraz tytuł, który jest umieszczany na wydruku.

Rysunek 41. Wskazywanie obszaru i określanie parametrów wydruku

Klikając w przycisk „Pokaż miniaturę” można zobaczyć miniaturkę przygotowanego wydruku. Po
naciśnięciu „Generuj wydruk” dostaniemy plik w formacie PDF lub HTML, który będzie można
wydrukować.
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Rysunek 42. Przykładowy wydruk w formacie PDF

3.2.3.

Podłączanie zewnętrznych źródeł danych

Portal umożliwia podłączanie zewnętrznych serwisów WMS. Aby skorzystać z tej możliwości, należy
kliknąć w pozycję „Narzędzia” z górnego menu narzędziowego, a następnie „Wczytaj/edytuj serwis
WMS”. Serwis posiada zdefiniowane cztery podserwisy: Geoportal Ortofotomapa, Tereny i złoża
górnicze, Geoportal Mapa Topograficzna, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Po wybraniu
„Geoportal Ortofotomapa” okno dialogowe znika, w okienku „Kompozycja podstawowa” w grupie
WMS pojawia się wczytana warstwa – „Raster”, a na mapie wczytuje się ortofotomapa.

Rysunek 43. Wczytywanie ortofotomapy jako usługi WMS z Geoportalu

Można także podać adres usługi WMS i wpisać go w podane pole.

189

3.2.4.

Dostępność danych w innych powiatach

Oprogramowanie może prezentować także dane, które nie są treścią PZGiK. Przykładem tego
zastosowania jest serwis WebEWID dla Gdyni, gdzie opublikowano wiele warstw wektorowych oraz
aktualną i archiwalne ortofotomapy.

Rysunek 44. Mapa hałasu kolejowego na tle działek ewidencyjnych w Gdyni

3.2.5.

Ćwiczenia praktyczne

W ramach ćwiczeń praktycznych podsumowujących zapoznanie się z portalami firmy GeomatykaKraków proponujemy wykonanie następujących zadań:
Zadanie nr 1
Podaj nazwę ulicy oraz numer adresowy budynku mieszczącego się na działce 215 z obrębu Nowe
Miasto Nr 21.
Zadanie nr 2
Korzystając z predefiniowanego serwisu WMS udostępnionego przez Generalną Inspekcję Ochrony
Środowiska, podaj na terenie jakiego parku krajobrazowego położona jest działka 16 z obrębu Glinik
Nr 45 w Wałbrzychu.
Zadanie nr 3
Wykonaj wydruk mapy w obszarze działki, na której znajduje się punkt adresowy: ul. Wronia 13
w Wałbrzychu. Na wydruku powinny być widoczne tylko następujące dane: granice działek
ewidencyjnych oraz ich numery, kontury budynków, punkty adresowe i przebiegi ulic. Dopasuj
powiększenie, tak aby wydruk był czytelny i można było odczytać numery adresowe i numery działek.
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3.3. Portale firmy Geo-System
Dostęp do danych PZGiK z wykorzystaniem portalu mapowego firmy Geo-System Sp. z o.o.
przedstawimy na przykładzie portalu powiatu mińskiego dostępnego pod adresem http://minski.emapa.net. Dostęp jest możliwy w trybie publicznym oraz w trybie chronionym, do którego login i hasło
można uzyskać po uzyskaniu uprawnień z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim. W dalszej części opracowania
zostanie przedstawiony portal dostępny w trybie publicznym.

Rysunek 45. Strona startowa portalu mapowego w powiecie mińskim

W obszarze portalu można wyróżnić 5 zasadniczych części (paneli) opisanych na rysunku cyframi
1, 2, 3, 4, 5. Podstawową charakterystykę poszczególnych paneli można przedstawić następująco:
Lp.

Nazwa

Opis

1

Panel
informacyjny

Panel zwiera podstawowe informacje o portalu oraz link do strony Starostwa
Powiatowego

2

Panel warstw

Panel umożliwia sterowanie widocznością warstw informacyjnych w zależności
od potrzeb. Dodatkowo w panelu są dostępne zakładki „Informacje” oraz
„Logowanie”. W pierwszej z nich podawane są wiadomości istotne dla
użytkowników/użytkowniczek portalu, a druga służy do logowania.

3

Panel narzędzi

Panel udostępniający zestaw narzędzi umożliwiających sterowania aktualnym
obrazem, wykonanie wydruku, utworzenie linku do aktualnego widoku,
włączenie widoku ze StreetView oraz inne funkcje przydatne przy przeglądaniu
danych

4

Panel
wyszukiwania

Panel udostępniający zestaw narzędzi umożliwiających wyszukiwanie obiektów:
działek i adresów i innych
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5

Obszar mapy

Panel do wyświetlania aktualnego obrazu mapy zawierający także aktualne
współrzędne kursora w wybranych układach współrzędnych

Po przybliżeniu widoku (powiększeniu) oraz wyłączeniu warstwy OpenStreetMap dostaniemy
obraz zbliżony do tego na rysunku poniżej.

Rysunek 46. Obraz treści prezentowanych w portalu mapowym powiatu grodziskiego

Taka konfiguracja warstw przedstawia granice oraz numery działek, kontury budynków oraz przebiegi
ulic, lokalizacje placów i położenie punktów adresowych. Są to podstawowe informacje, na których
zależy większości osób użytkujących.
Po naciśnięciu przycisku
mamy możliwość uzyskania szczegółowej informacji o obiekcie. Gdy
w obszarze mapy klikniemy potem lewym przyciskiem myszy w obszar działki, wyświetli się okno
„Informacja o obiekcie”.

Rysunek 47. Szczegółowe informacje o obiekcie uzyskane w portalu mapowym powiatu grodziskiego

Wśród informacji o działce znajdziemy jej numer oraz numer obrębu, w którym jest położona.
W przypadku, gdy na działce znajdują się inne obiekty to wyświetlona informacja będzie dotyczyła
również tych obiektów. W przedstawionym przykładzie w miejscu kliknięcia znajdował się także
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budynek, więc w wyniku dostajemy także podstawowe informację o tym budynku, tj. liczbę kondygnacji
oraz pole powierzchni zabudowy. Taką informację można też w prosty sposób wydrukować.
3.3.1.

Wyszukiwanie obiektów

Portal oferuje możliwość wyszukiwania wielu różnych obiektów za pomocą kontrolki szukania,
znajdującej się w prawym górnym narożniku okna mapy. Dostępne jest wyszukiwanie adresów, działek
i obiektów zainteresowania publicznego oraz lokalizacji miejsca na podstawie podanych wartości
współrzędnych.

Rysunek 48. Panel do wyszukiwania obiektów

W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe elementy interfejsu związane z wyszukiwaniem.

Współrzędne – wyszukiwanie miejsca na
podstawie podanych współrzędnych.

Działki – wyszukiwanie działki ewidencyjnej.

Adresy – wyszukiwanie adresu.

Obiekty – wyszukiwanie obiektu.
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Rysunek 49. Dialogi do wyszukiwania obiektów

Oprócz opisanych funkcjonalności wyszukiwania dostępne są również wyszukiwania dotyczące innych
elementów. Jeśli takie wyszukiwanie jest zdefiniowane, wówczas dostęp do niego jest możliwy na
poziomie warstwy informacyjnej, co ilustruje rysunek 50 na przykładzie wyszukiwania sekcji mapy
z układu 2000.

Rysunek 50. Ilustracja wyszukiwanie sekcji mapy

W wyszukiwaniu informacji oraz w jej prezentacji może być użyteczna funkcjonalność prezentacji
obiektów z ich zdefiniowanymi przez użytkownika/użytkowniczkę strefami buforowymi. Funkcjonalność
jest zdefiniowana dla wszystkich obiektów z warstw tematycznych, co zilustrowano na rys. 51
przedstawiającym w portalu powiatu mińskiego rozmieszczenie hoteli wraz z buforami o wartości 3 km.
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Rysunek 51. Ilustracja tworzenia stref buforowych dla obiektów

3.3.2.

Realizacja wydruków

Standardowo każdy serwis powiatowy w tej technologii umożliwia drukowanie aktualnego obrazu mapy.
W tym celu należy kliknąć w ikonę
w górnym pasku narzędziowym. Wydruk ma kilka parametrów,
które ustawiamy w pojawiającym się formularzu.

Rysunek 52. Okno dialogowe wydruku

Należy wybrać rodzaj ramki, format arkusza wydruku oraz skalę mapy. Następnie po kliknięciu napisu
„Wskaż zakres” kursor na mapie przechodzi w tryb wyboru obszaru wydruku.
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Rysunek 53. Ilustracja wyboru obszaru wydruku

Obszar do wydruku wybiera się, przesuwając prostokąt symbolizujący kartkę papieru do chwili wybrania
właściwego fragmentu. Następnie klikamy lewym klawiszem myszy i okno na ekranie zmieni się na
przedstawione poniżej.

Rysunek 54. Dialogi komunikacyjne podczas wydruku

Po zalogowaniu użytkownik/użytkowniczka może dodawać wiele zakresów w celu wygenerowania
wydruku wieloarkuszowego. Po kliknięciu klawisza
system wygeneruje plik PDF, co zostanie
zasygnalizowane pojawieniem się napisu „Pobierz plik PDF” obok klikniętego klawisza.
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Rysunek 55. Przykładowy wydruk

3.3.3.

Podłączanie zewnętrznych źródeł danych

Portal umożliwia podłączanie zewnętrznych serwisów WMS. Aby skorzystać z tej możliwości, należy
kliknąć w napis „Dodaj WMS” dostępny w lewym dolnym narożniku. W wyniku tej operacji pojawi się
okno dialogowe „Dodawanie usługi WMS”, gdzie będzie można podać adres usługi, którą chcemy
podłączyć. W przykładzie wykorzystany został adres usługi WMS z danymi Gminy Halinów
zawierającymi Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Rysunek 56. Podłączenie zewnętrznej usługi WMS
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Rysunek 57. Obraz uzyskany z zewnętrznej usługi WMS

Przy włączonych warstwach działek ewidencyjnych, budynków oraz planów można sprawdzić, jakie
strefy funkcjonalne z planu zagospodarowania przestrzennego znajdują się na danej działce. Po
wciśnięciu przycisku
można także zobaczyć informacje o planie i strefie funkcjonalnej.

Rysunek 58. Wykorzystanie informacji z usługi zewnętrznej
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3.3.4.

Dostępność danych w innych powiatach

Oprogramowanie to jeden z elementów powiatowego portalu mapowego. Drugi jego istotny element
stanowią opublikowane dane. W portalu powiatu mińskiego znajdujemy bardzo dużo rożnych danych,
jako że od lat zalicza się on do grupy najaktywniejszych powiatów pod względem publikacji danych.
W innych powiatach zestaw danych może być nieco inny.
Na szczególną uwagę w powiatach korzystających z technologii firmy Geo-System zasługuje dostęp do
mapy zasadniczej. Obecnie dostęp ten jest możliwy tylko dla geodetów realizujących prace geodezyjne.
Przykładowy obraz przedstawiono na rysunku poniżej.

Rysunek 59. Dane mapy zasadniczej w portalu mapowym powiatu mińskiego

Mapa zasadnicza jest natomiast dostępna za opłatą dla wszystkich. Dostęp do zakupu jest możliwy
w wyniku kliknięcia na ikonie koszyka, a ilustrację zakupu mapy przedstawiono na poniższym rysunku.

Rysunek 60. Ilustracja zakupu mapy zasadniczej
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3.3.5.

Ćwiczenia praktyczne

W ramach ćwiczeń praktycznych podsumowujących zapoznanie się z portalami firmy Geo-System
proponujemy wykonanie następujących zdań:
Zadanie nr 1
Podaj pole powierzchni budynku oraz adres znajdującego się na działce ewidencyjnej numer 145/4
z obrębu ewidencyjnego nr 9 (Halinów) w gminie Halinów.
Zadanie nr 2
Jakie strefy funkcjonalne znajdują się na działce 76/29 z obrębu ewidencyjnego 4 (Cisie) w gminie
Halinów? Adres usługi WMS udostępniającej informacje z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Halinów: http://vmpzp.igeomap.pl/cgi-bin/plany/141207.
Zadanie nr 3
Wykonaj wydruk mapy w skali 1:500 w obszarze działki, na której znajduje się punkt adresowy:
Sulejówek, ul. Dworcowa 55. Na wydruku powinny być widoczne następujące dane: granice działek
ewidencyjnych oraz ich numery, kontury budynków, punkty adresowe i przebiegi ulic.
Zadanie nr 4
Zamów wydruk mapy zasadniczej w skali 1:500 w obszarze działki, na której znajduje się punkt
adresowy: Halinów, ul. Spółdzielcza 1.
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3.4. Portale firmy Systherm-Info
Dostęp do danych PZGiK z wykorzystaniem portalu mapowego GEO-INFO Portal przedstawimy na
przykładzie serwisu Starostwa Powiatowego w Oleśnie, dostępnego pod adresem
http://olesno.giportal.pl. Portal ten nie wymaga logowania ani instalacji dodatkowych wtyczek. Aby
skorzystać z serwisu i.Net, wymagana jest instalacja oprogramowania Java, a portal i.Kerg wymaga
założenia konta przez wykonawcę prac geodezyjnych.
Po uruchomieniu portalu pojawia się winietka zawierająca warunki korzystania z portalu. Po
zaakceptowaniu regulaminu okno znika i można już przeglądać mapę. Przy początkowym powiększeniu
domyślnie widoczne są granice wszystkich gmin w powiecie na tle danych pochodzących
z OpenStreetMap. Włączone są warstwy z grupy EGiB, GESUT, punkty użyteczności publicznej oraz
granice miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z gmin Olesno, Dobrodzień i Zębowice
oraz wspomniana wcześniej warstwa OpenStreetMap.

Rysunek 61. Elementy portalu mapowego powiatu oleskiego

Obszar portalu został podzielony na 4 zasadnicze części (panele) opisane na rysunku cyframi od 1 do 4.
Podstawową charakterystykę paneli można przestawić następująco:
Lp.

Nazwa

Opis

1

Panel wyboru portalu

Umożliwia zalogowanie do portali z dostępem ograniczonym

2

Panel warstw

Panel
umożliwia
sterowanie
widocznością
informacyjnych w zależności od potrzeb

3

Panel sterowania

Panel udostępniający zestaw narzędzi umożliwiających
sterowania aktualnym obrazem oraz wyszukiwania działek
ewidencyjnych

201

warstw

4

Obszar mapy

Panel do wyświetlania aktualnego obrazu mapy

Rysunek 62. Portal mapowy z włączonymi warstwami z grup EGiB oraz GESUT

Aby uzyskać informacje o działce, budynku lub obiekcie GESUT, w górnym pasku narzędziowym
wybieramy ikonę
. Po wskazaniu obiektu w obszarze mapy pojawi się okno dialogowe „Informacje
o obiekcie”, w którym otrzymujemy atrybuty opisowe obiektów EGiB oraz GESUT. Każde wskazanie
obiektu na mapie powoduje uruchomienie nowego oddzielnego okienka.

Rysunek 63. Okno dialogowe „Informacje o obiekcie”
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O atrybuty odpytywane są tylko widoczne warstwy. Gdy grupa warstw GESUT zostanie wyłączona,
w oknie informacji nie będziemy uzyskiwać informacji o uzbrojeniu terenu.
W serwisie zostały opublikowane rastry mapy zasadniczej na warstwach „Raster mapy zasadniczej
1:500” oraz „Raster mapy zasadniczej 1:1000”. Po włączeniu warstw ewidencji gruntów i budynków,
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz rastra mapy zasadniczej mamy dostęp do treści
mapy zasadniczej.

Rysunek 64. Kompozycja mapy ewidencyjnej z włączonymi warstwami uzbrojenia terenu

W portalu zostały także opublikowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz
studium dla gminy Olesno. Oba opracowania są tam dostępne w wersji wektorowej. Można też uzyskać
informacje o strefie i dostęp do treści uchwały dotyczącej planu.
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Rysunek 65. Plany zagospodarowania przestrzennego na tle działek ewidencyjnych

3.4.1.

Wyszukiwanie obiektów

Portal powiatu oleckiego umożliwia wyszukiwanie tylko działek ewidencyjnych. W celu znalezienia
działki po jej numerze należy kliknąć w ikonę
dostępną w pasku narzędziowym serwisu. Pojawi się
okno dialogowe z wyborem gminy, obrębu, arkusza ewidencyjnego (jeśli występują) oraz pole na
wpisanie numeru działki. Po uzupełnieniu formularza i naciśnięciu „Szukaj” wyświetli się okno
dialogowe „Wyniki”, w którym należy wskazać identyfikator szukaj działki i kliknąć na ikonę pinezki.
Dopiero to kliknięcie spowoduje podświetlenie działki kolorem czerwonym oraz scentrowanie widoku
mapy na przedmiocie wyszukiwania.

Rysunek 66. Wyszukiwanie działki ewidencyjnej
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3.4.2.

Realizacja wydruków

Portal nie posiada dedykowanej funkcji wydruku map. Wydruku aktualnie prezentowanego obszaru
można dokonać za pomocą opcji wydruku realizowanego przez przeglądarkę internetową.

Rysunek 67. Przykładowy wydruk wykonany w portalu powiatu oleskiego

3.4.3.

Podłączanie zewnętrznych źródeł danych

W portalach firmy Systherm-Info nie ma możliwości podłączania zewnętrznych źródeł danych.
3.4.4.

Dostępność danych w innych powiatach

Do prezentacji wybrano portal zawierający bardzo bogaty zestaw informacji, na chwilę obecną trudno
zatem znaleźć powiatowy portal zawierający więcej dostępnych danych. W powiatach, gdzie nie ma
pełnego pokrycia danymi numerycznymi uzupełnieniem publikowanych danych, są często rastry mapy
zasadniczej. Przykład publikacji rastrów mapy zasadniczej w portalu firmy Systherm-Info przedstawiono
na przykładzie portalu miasta Świnoujście.
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Rysunek 68. Przykład publikacji rastrów mapy zasadniczej

3.4.5.

Ćwiczenia praktyczne

Zadanie nr 1
Podaj opis strefy funkcjonalnej planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej
w mieście Olesno o numerze 2230.
Zadanie nr 2
Jakie sieci uzbrojenia terenu są doprowadzone do budynku położonego na działce o numerze 4970
w Oleśnie?
Zadanie nr 3
Wykonaj wydruk okolic działki 1693 z obrębu Zębowice w gminie Zębowice. Na wydruku powinny
znajdować się działki (z numerami), budynki i uzbrojenie terenu. Dopasuj powiększenie tak, aby wydruk
był czytelny i można było odczytać numery adresowe i numery działek.

4.

Dane w formacie GML i ich wykorzystanie

Format GML w obecnych przepisach jest obowiązującym, aczkolwiek nie zawsze dostępnym, formatem
udostępniania danych. Dane w formacie GML możemy uzyskać, składając klasyczne zamówienie do
niektórych ośrodków dokumentacji albo skorzystać z zakupu danych on-line w wybranych portalach
powiatowych. Jednym z nielicznych portali powiatowych udostępniających dane online jest powiat
miński (www.minski.e-mapa.net). Aby zakupić takie dane, należy w pasku narzędzi nad oknem mapy
wybrać ikonkę koszyka, a następnie kliknąć przycisk „Zakup danych EGiB w formacie GML”.
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Rysunek 69. Przykład publikacji rastrów mapy zasadniczej

W kolejnym kroku należy zaznaczyć na mapie obszar, dla którego chcemy pozyskać dane – odbywa
się to przez wskazywanie kolejnych punktów obiektu powierzchniowego. Aby zakończyć tworzenie
obszaru, należy kliknąć lewym klawiszem na wierzchołek początkowy, a obszar zostanie domknięty
automatycznie. Po zamknięciu obszaru klikamy „Zatwierdź” w oknie informacyjnym.

Rysunek 70. Przykład publikacji rastrów mapy zasadniczej

Wybrany obszar zostanie podświetlony na niebieski kolor, a na ekranie pojawi się okienko składania
zamówienia. W górnej części znajduje się formularz, w którym należy podać dane zamawiającego, niżej
znajduje się informacja o powierzchni obszaru zamówienia wraz z wyliczoną opłatą. Możliwe jest tu
wybranie układu współrzędnych, w którym otrzymamy dane (PUWG 1992 lub 2000) oraz wyświetlenie
rozliczenia.

207

Rysunek 71. Ilustracja zakupu danych w portalu powiatowym

Po wypełnieniu wszystkich pól i kliknięciu przycisku „Prześlij zamówienie” program poinformuje nas
o przesłaniu wniosku o dane i zaproponuje przejście do opłacenia zamówienia „Kliknij tutaj, aby
opłacić zamówienie”. Po kliknięciu zostaniemy przeniesieni na stronę operatora płatności
internetowych.

Rysunek 72. Ilustracja dialogu do wniesienia opłaty za dane

Opłatę wnieść można za pomocą przelewu internetowego z jednego z dostępnych banków, kartą
płatniczą lub kredytową. Możliwe jest również wybranie druku tradycyjnego formularza przelewu. Aby
przejść do wyboru formy płatności, należy kliknąć przycisk „Opłać”.
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Rysunek 73. Realizacja płatności za dane

Po wybraniu płatności przelewem internetowym zostaniemy przeniesieni na stronę banku, gdzie po
zalogowaniu możliwe będzie potwierdzenie i opłacenie wypełnionego przelewu (dokładna procedura
zależna jest od danego banku). Po wykonaniu przelewu następuje powrót na stronę z podsumowaniem
transakcji.

Rysunek 74. Potwierdzenie transakcji

Jeśli proces przebiegł pomyślnie, na adres e-mail podany w zamówieniu powinna przyjść wiadomość
z informacją o zamówieniu oraz linkiem do pobrania danych. Możliwe jest także pobranie licencji oraz
dokumentu obliczenia opłaty (zgodnie z ustawą pgik).

Rysunek 75. Treść e-maila potwierdzającego zakup danych
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W ramach zakupu danych użytkownik/użytkowniczka otrzymuje spakowane dane w archiwum typu ZIP.
W środku znajdują się oddzielnie pliki z danymi dotyczącymi działek, budynków, użytków oraz konturów
klasyfikacyjnych.

Rysunek 76. Otrzymane dane

Po rozpakowaniu archiwum do folderu dane mogą być wyświetlone w dowolnym oprogramowaniu
obsługującym format GML. W przykładzie użyto pakietu QGIS, który jest dostępny bezpłatnie na różne
systemy operacyjne. Aby otworzyć plik GML w QGIS, wystarczy przeciągnąć go z folderu do okna
programu (Możliwe jest też skorzystanie z menu „Warstwa  Dodaj warstwę  Dodaj warstwę
wektorową…”).

Rysunek 77. Wczytanie danych do programu QGIS

Na ekranie mapy zostaną wyświetlone dane zawierające się w wybranym przy zamówieniu obszarze.

Rysunek 78. Wstępne wyświetlenie danych w programie QGIS
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W „Panelu warstw” po lewej pojawi się nowa pozycja odpowiadająca nazwie dodanego pliku.
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na warstwie otworzy menu, w którym możliwe jest m.in.
otworzenie okna atrybutów – po kliknięciu „Otwórz tabelę atrybutów”.

Rysunek 79. Ilustracja dostępu do tabeli atrybutów

W przypadku wybrania z wyżej opisanego menu pozycji „Właściwości” możliwe jest z kolei ustawienie
stylu prezentacji danych w oknie mapy oraz dodanie etykiet, np. z numerami działek, co przedstawiono
poniżej. Styl działki zmieniono na czerwoną granicę i brak wypełnienia, a w zakładce „Etykieta”
ustawiono etykietę na pole „Numer”.

Rysunek 80. Zmiana parametrów prezentacji
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W wyniku zmiany ustawień prezentacji graficznej uzyskujemy wygląd mapy. Przykład własnej
prezentacji na podstawie zmienionych ustawień przedstawiono na ilustracji poniżej.

Rysunek 81. Zmiana parametrów prezentacji

Ustawienie indywidualnej prezentacji graficznej dla każdej z dodanych warstw danych pozwoli uzyskać
obraz zbliżony do wyglądu standardowej mapy ewidencyjnej.

Rysunek 82. Zmiana parametrów prezentacji
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Powiatowe i gminne
węzły IIP
(2 h L)
Instrukcja dla uczestnika/uczestniczki
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Ćwiczenie
Celem jest ocena wykorzystania terenów przeznaczonych pod zabudowę w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego gminy.
Ćwiczenie będziemy realizować w podziale na cztery przedstawione poniżej etapy.

Etap 1
Etap 2
Etap 3
Etap 4

• Przygotowanie danych
• Stylizacja danych
• Selekcja działek niezabudowanych
• Przypisanie informacji o przeznaczeniu z mpzp
• Selekcja działek niezabudowanych o przeznaczeniu budowlanym
• Selekcja terenów przeznaczonych pod zabudowę w mpzp
• Stylizacja warstw wynikowych
• Obliczenia rezerwy pod zabudowę na podstawie warstw
wynikowych

Krok 1. Przygotowanie danych
1. W QGIS wybierz „Warstwa  dodaj warstwę  Dodaj warstwę WFS”
2. W oknie dodawania usługi wybierz „Nowy”
3. W pole „nazwa” wpisz bestwina_wfs_mpzp, a w pole URL wpisz:
http://power.lab.opegieka.pl/geoserver/bestwina_mpzp/wfs
4. W pole „nazwa użytkownika” wpisz power, a w pole hasło power2017
5. Zatwierdź przyciskiem OK
6. Kliknij „Połącz”
7. Wybierz warstwę „tereny” i „Dodaj”
8. W oknie dodawania usługi wybierz „Nowy”
9. W pole „nazwa” wpisz bestwina_wfs_egib, a w pole URL wpisz:
http://power.lab.opegieka.pl/geoserver/bestwina_egib/wfs
10. W pole „nazwa użytkownika” wpisz power, a w pole hasło power2017
11. Zatwierdź przyciskiem OK
12. Kliknij „Połącz”
13. Wybierz warstwy „egb_budynki” i „egb_dzialki”” i „Dodaj”
Krok 2. Stylizacja warstw źródłowych
1. Kliknij prawym klawiszem myszy na warstwę egb_budynki i wybierz „Właściwości”.
2. W zakładce „Styl” wybierz „Symbol pojedynczy  Proste wypełnienie”, Outline: czerwony, Styl
wypełnienia: Brak pędzla
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3. Kliknij prawym klawiszem myszy na warstwę egb_dzialki i wybierz „Właściwości”
4. W „Styl” wybierz „Symbol pojedynczy  Proste wypełnienie”, Outline: czarny, Styl
wypełnienia: Brak pędzla
5. Kliknij prawym klawiszem myszy na warstwę „tereny” i wybierz „Właściwości”
6. W „Styl” wybierz „Wartość unikalna  Kolumna  rodzaj Wybierz Klasyfikuj”
7. Jeśli nie widzisz części danych, ustaw warstwy w kolejności: „egb_budynki”, „egb_dzialki”,
„tereny”
Krok 3. Selekcja działek niezabudowanych – przecięcie warstwy działek z warstwą budynków
1. Z górnemu menu wybierz „Wektor  Zapytanie przestrzenne”
2. Wybierz obiekty źródłowe z warstwy egb_dzialki
Gdzie obiekt: Przecina (intersects)
Obiekty odniesienia: egb_budynki
3. Przejdź do tabeli atrybutów warstwy egb_dzialki. W tabeli zaznaczone są działki, na których
stoją budynki. Wybierz opcję „odwróć zaznaczenie”
4. Prawym klawiszem myszy kliknij w warstwę egb_dzialki i wybierz opcję „Zapisz jako”
UWAGA: Zaznacz box „Zapisz tylko zaznaczone”, a następie podaj nazwę:
dzialki_niezabudowane
Krok 4. Przypisanie informacji z mpzp o przeznaczeniu terenu do działek niezabudowanych
Warstwę niezabudowanych działek przecinamy z warstwą przeznaczenia terenu, wykorzystując opcję
„Iloczyn”
1. Z górnego menu wybierz „Wektor  Narzędzia geoprocessingu  Iloczyn”
Wejściowa warstwa wektorowa: dzialki_niezabudowane
Warstwa do iloczynu: teren
2. Zapisz warstwę wynikowa pod nazwą dzialki_niezab_teren
Krok 5. Selekcja działek niezabudowanych o przeznaczeniu budowlanym
1. Otwórz tabelę atrybutów nowej warstwy dzialki_niezab_teren
2. Wybierz funkcję „Wybierz obiekty używając wyrażenia”.
3. W pole formuły wpisz: „rodzaj” = 'MN' OR „rodzaj” = 'MR' OR „rodzaj” = 'MU'
4. Zapisz wybrane obiekty jako nową warstwę dzialki_niezabud_teren_budowlany
Krok 6. Selekcja terenów przeznaczonych pod zabudowę w mpzp
1. Otwórz tabelę atrybutów warstwy tereny.
2. Wybierz funkcję „Wybierz obiekty, używając wyrażenia” .
3. W pole formuły wpisz: „rodzaj” = 'MN' OR „rodzaj” = 'MR' OR „rodzaj” = 'MU'
4. Zapisz wybrane obiekty w nowej warstwie pod nazwą tereny_budowlane
UWAGA: Zaznacz box „Zapisz tylko zaznaczone”
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Krok 7. Stylizacja warstw wynikowych
Wystylizuj warstwy wynikowe tereny_budowlane oraz dzialki_niezabud_teren_budowlany tak, aby
mapa była czytelna.
1. Kliknij prawym klawiszem myszy na warstwę tereny_budowlane i wybierz „Właściwości”
2. W „Styl” wybierz „Symbol pojedynczy  Proste wypełnienie”, „Wypełnienie  kolor brązowy”
Outline: czarny, Styl wypełnienia: Wypełniony
3. Kliknij prawym klawiszem myszy na warstwę dzialki_niezabud_teren_budowlany i wybierz
„Właściwości”.
4. W „Styl” wybierz „Symbol pojedynczy  Proste wypełnienie”, „Wypełnienie  kolor zielony”
Outline: czarny, Styl wypełnienia: Wypełniony
5. Jeśli nie widzisz części danych, ustaw warstwy w kolejności:
dzialki_niezabud_teren_budowlany, tereny_budowlane
Krok 8. Obliczenie powierzchni warstw wynikowych
1. Otwórz tabelę atrybutów warstwy tereny_budowlane
2. Wybierz „Kalkulator pól”
Nazwa pola wyjściowego: Pow
Typ pola wyjściowego: liczby dziesiętne (real)
Wyrażenie: z rozwiniętej kategorii „Geometrii” po prawej stronie wybierz „$area”
3. Powtórz działanie 1 oraz 2 dla warstwy dzialki_niezabud_teren_budowlany
Krok 9. Obliczenie statystyk
% całkowitej powierzchni niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę
% MN powierzchni niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę
% MR powierzchni niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę
% MU powierzchni niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę
1. Wybierz z górnego menu „Wektor  Statist”
Input vector layer: tereny_budowlane/ dzialki_niezabud_teren_budowlany
Target field: Pow
Odznacz obydwa boxy
Odczytaj dane dla „Sum”
2. W obydwu warstwach wynikowych odfiltruj dane tylko do „rodzaj” = MN
3. Powtórz działania z punktu 1
4. Następnie obydwu warstwach wynikowych odfiltruj dane tylko do „rodzaj” = MR
5. Powtórz działania z punktu 1
6. W obydwu warstwach wynikowych odfiltruj dane tylko do „rodzaj” = MU
7. Powtórz działania z punktu 1
8. Pozyskane dane wpisz w kartę pracy dla tego ćwiczenia
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Karta pracy
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Ćwiczenie: Ocena wykorzystania terenów przeznaczonych pod zabudowę w mpzp
UWAGA: Podanie poniżej oznaczenia zostały zaczerpnięte z Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587).
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczeń należy zapoznać się z uchwałami do miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dla analizowanego obszaru wraz z oznaczeniami
przeznaczenia terenów na załączniku graficznym do uchwały.
Powierzchnia przeznaczona w mpzp pod zabudowę (MN, MR, MU):…………………………………
Powierzchnia niezabudowana przeznaczona pod zabudowę w mpzp (rezerwa pod zabudowę):
………………………………………
Procentowa rezerwa terenów pod zabudowę: ……………………………….
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN):
Powierzchnia przeznaczona w mpzp pod zabudowę jednorodzinną (MN):………………………………
Powierzchnia niezabudowana przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną (MN) w mpzp (rezerwa
pod zabudowę): ………………………………………
Procentowa rezerwa terenów pod zabudowę jednorodzinną (MN): ……………………………….

Tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej (MR):
Powierzchnia przeznaczona w mpzp pod zabudowę zagrodową (MR):………………………………
Powierzchnia niezabudowana przeznaczona pod zabudowę zagrodową (MR) w mpzp (rezerwa pod
zabudowę): ………………………………………
Procentowa rezerwa terenów pod zabudowę zagrodową (MR): ……………………………….

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MU):
Powierzchnia przeznaczona w mpzp pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (MU):
………………………………
Powierzchnia niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (MU) w mpzp
(rezerwa pod zabudowę): ………………………………………
Procentowa rezerwa terenów pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (MU)………………………………
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Ćwiczenie
Cel: zapoznanie się w praktyce z możliwością użycia do analiz informacji zawartych w dostępnych
bazach danych EGiB i EMUiA. W ćwiczeniu zostaną wykorzystane dane z obszaru Gminy Wilamowice.
Ćwiczenie powinno odpowiedzieć na pytanie, czy na chronionych gruntach rolnych jest realizowana
nowa zabudowa.

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Etap 5

Etap 6

•Uruchomienie projektu, zapoznanie się z danymi

•Przygotowanie danych

•Wykonanie analizy

•Analiza wyniku i podsumowanie

•Przygotowanie danych

•Wykonanie analizy i omówienie wyniku

Krok 1. Uruchomienie projektu, zapoznanie się z danymi
W folderze z danymi do tej części ćwiczenia znajduje się projekt QGIS z podłączonymi danymi dla:
 konturów klasyfikacyjnych EGiB (egib_kontury),
 punktów adresowych EMUiA (emuia_adresy AD_PunktAdresowy any).
Wykorzystaj podstawowe właściwości warstw, aby przejrzeć, jakie atrybuty mają warstwy i jakie
przyjmują wartości.
Krok 2. Przygotowanie danych
1. Wyodrębnij grunty rolne podlegające ochronie, które nie powinny w pierwszej kolejności być
przeznaczane pod zabudowę. Zawęź wyświetlanie konturów klasyfikacyjnych do tych, które
mają klasę I–III (menu kontekstowe warstwy Filtr), stosując zapytanie SQL „Klasa” IN
('I','II','III','IIIa','IIIb').
2. Wykorzystując punkty adresowe EMUiA, sprawdź, czy nowa zabudowa powstaje na gruntach
rolnych klasy I–III.
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3. Dla punktów adresowych ustal styl wyświetlania warstwy wg wartości unikalnych pola „status”.
Jakie wartości występują w tym polu? Czy któraś może być związana z realizowaną nową
zabudową? Utwórz filtr dla warstwy, który zawęzi dane do obiektów o statusie
„wTrakcieBudowy” (zapytanie SQL "status" = 'wTrakcieBudowy').
Krok 3. Wykonanie analizy
1. Mając przygotowane dane z konturami klasyfikacyjnymi klasy I–III i punktami adresowymi dla
obiektów w trakcie budowy, możesz wykonać analizę sprawdzającą, czy nowe obiekty są
realizowane na gruntach chronionych.
2. Z menu górnego „Wektor  Narzędzia geoprocessingu” wybierz narzędzie Iloczyn i uruchom
je dla konturów klasyfikacyjnych klasy I–III i punktów adresowych dla obiektów w trakcie
budowy.
Krok 4. Analiza wyniku i podsumowanie
Ile jest obiektów w budowie na gruntach rolnych klasy I–III, jaki jest ich udział we wszystkich obiektach
w budowie?
Czy można wskazać zbiory danych, które dostarczą danych bardziej przydatnych dotyczących
realizowanej nowej zabudowy?

Część rozszerzona
W tej części spróbujemy wyodrębnić działki należące do gospodarstw rolnych (wg EGiB) i ocenić ich
relacje do realizowanej nowej zabudowy na gruntach rolnych klasy I–III.

Krok 5. Przygotowanie danych
1. W uruchomionym projekcie znajdują się warstwa działek EGiB (egib_dzialki) i tabela
z jednostkami rejestrowymi EGiB (egib_jednostki_rejestrowe). Jednym z atrybutów jednostek
rejestrowych jest informacja, czy nieruchomość należy do gospodarstwa rolnego lub do
gospodarstwa leśnego.
2. We właściwościach warstwy działek EGiB w zakładce „Złączenia” wykonaj złączenie z tabelą
jednostek rejestrowych EGiB z użyciem pola tabeli „Jednostka rejestrowa” i pola złączenia
„JednRej”. Wybierz do podłączenia tylko wybrane pole „Gospodarstwo”.
3. Zmień styl wyświetlania złączonej warstwy. Wejdź do właściwości warstwy, zakładka „Styl”
i zmień styl na wyświetlany wg wartości unikalnej z kolumny dołączonej
egib_jednostki_rejestrowe_Gospodarstwo.
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Krok 6. Wykonanie analizy i omówienie wyniku
Wykorzystując narzędzie „Iloczyn”, użyte w pierwszej części ćwiczenia, wykonaj przecięcie punktów
adresowych dla obiektów w trakcie budowy na gruntach rolnych klasy I–III z warstwą działek. Wynik
zawiera dołączoną w atrybucie egib_jednostki_rejestrowe_Gospodarstwo informację o tym, że
analizowane obiekty realizowane są na gruntach wchodzących w skład jednostki rejestrowej niebędącej
gospodarstwem rolnym lub leśnym.
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Ćwiczenie: Analiza realizacji nowej zabudowy na chronionych gruntach rolnych –
analiza informacji zawartych w dostępnych bazach danych EGiB i EMUiA

UWAGA: Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczeń trener powinien zapoznać się z ustawą
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2017.0.1161 t.j. – Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych), a w szczególności do zawartego w niej artykułu 7 ochr.
gruntów mówiącego o warunkach zabudowy na gruntach rolnych o klasach I–III.

Zadania do etapu 3
Ile jest obiektów w trakcie budowy na gruntach rolnych klasy I–III ……………………………….
Podaj numery obrębów tych działek ………………………………………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………………………………………
Na gruntach rolnych, jakich klas realizowana jest budowa? ……………………………….

Zadania do etapu 6
Ile obiektów realizowanych jest na gruntach wchodzących w skład jednostki rejestrowej niebędącej
gospodarstwem rolnym lub leśnym ……………………………….
Ile obiektów realizowanych jest na gruntach wchodzących w skład jednostki rejestrowej gospodarstwa
rolnego ……………………………….
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mgr inż. Ewa Sikora
mgr inż. Małgorzata Kominek
mgr inż. Sylwia Matusiak
Wydział Geodezyjno-Kartograficzny
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

227

Spis treści:
Wykaz skrótów
Ćwiczenie 1: Analiza danych dotyczących form ochrony przyrody ..................................................... 229
1. Praca w oprogramowaniu QGIS: Przygotowanie środowiska pracy ............................................... 229
2. Praca w oprogramowaniu QGIS: Analiza danych ........................................................................... 232
Ćwiczenie 2: Analiza danych dotyczących numerów adresowych...................................................... 239
1. Praca w oprogramowaniu QGIS: Wczytanie potrzebnych danych ................................................. 239
2. Praca w oprogramowaniu QGIS: Wyszukanie działki nr 1-1667/1 ................................................. 239
3. Praca w oprogramowaniu QGIS: Podział punktów adresowych EMUiA......................................... 240
4. Praca w oprogramowaniu QGIS: Podział bazy EGiB na dwie warstwy: punkty adresowe na
budynkach i punkty adresowe na działkach ........................................................................................ 241
5. Praca w oprogramowaniu QGIS: Analiza danych na budynkach.................................................... 242
6. Praca w oprogramowaniu QGIS: Analiza rozbieżności .................................................................. 243
7. Praca w oprogramowaniu QGIS: Eksport rozbieżności do pliku Excel ........................................... 244
8. Eksport rozbieżności do pliku Excel ................................................................................................ 246
5b. Praca w oprogramowaniu QGIS: Analiza baz EMUiA i EGiB na działkach .................................. 247
6b. Praca w oprogramowaniu QGIS: Analiza danych na działkach .................................................... 248
Karta pracy .......................................................................................................................................... 249

228

Ćwiczenie 1: Analiza danych dotyczących form ochrony przyrody
1. Przygotowanie środowiska pracy
1.1. Wczytanie danych
Otwórz nowy projekt w QGIS. W ustawieniach projektu Projekt  Właściwości projektu  Układ
współrzędnych, ustaw opcję „reprojekcji w locie” (program automatycznie przeliczy wczytywane
warstwy do wskazanego układu współrzędnych).

Wczytaj do programu QGIS następujące warstwy (będziemy korzystać z danych dla obszaru Gminy
Bestwina):
 dzialkiD.shp;
 klasouzytkiD.shp;
 m.zas_Bestwinka_Kaniowska.dxf  jako warstwę do dodania wybrać warstwę liniową
(Typ geometrii „Line String”)
 m.zas_Kaniów.dxf  Jako warstwę do dodania wybrać warstwę liniową (Typ geometrii „Line
String”)
We wszystkich warstwach ustaw podczas wgrywania kodowanie na: „UTF-8” i wybierz układ
współrzędnych warstw: „ETRS89 / Poland CS2000 zone 6”
UWAGA: Zmiana plików dxf na edytowalne pliki shp: obydwie warstwy dxf:
m.zas_Bestwinka_Kaniowska.dxf oraz m.zas_Kaniów.dxf zapisz jako pliki z rozszerzeniem
shp do folderu nazwanego imieniem i nazwiskiem.

1.2. Zmiana stylu wyświetlania warstw
Teraz zmień właściwości wyświetlania poszczególnych warstw. Uwaga może zajść także potrzeba
zmiany kolejności wyświetlania warstw:






dzialkiD.shp: proste wypełnienie
styl wypełnienia  „Brak pędzla”
ustaw wyświetlanie etykiet wg kolumny NUMER
klasouzytkiD.shp: proste wypełnienie
„Outline” (kolor obrysu) – zielony
„Styl wypełnienia” – „Brak pędzla”
„Styl obrysu” – „linia kreskowana”
ustaw wyświetlanie etykiet wg kolumny NUMER, kolor wyświetlania etykiet: zielony
m.zas_Bestwinka_Kaniowska.i m.zas_Kaniów
Styl linia zwykła  kolor czerwony
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1.3. Wyszukanie działki, na której zlokalizowane jest oczko wodne
Otwórz tabelę atrybutów warstwy „dzialkiD.shp” i wybierz ikonę
W polu NUMER wpisz numer działki 3-933/22 i naciśnij „Select features”
Przybliż się do zaznaczonej działki, klikając na górnym pasku narzędzi ikonę

1.4. Sprawdzenie, jaki obiekt znajduje się na działce nr 3-933/22
Zaznacz w „Panelu warstw” warstwę „m.zas_Bestwinka_Kaniowska”, tak aby była podświetlona na
niebiesko. Kliknij czarną strzałkę przy ikonie „Zaznacz obiekty w obszarze lub wskazując”
i wybierz opcję „Zaznacz obiekty”. Zaznacz dolną krawędź skarpy mającej kształt koła (obiekt powinien
podświetlić się na żółto).
Kliknij prawym klawiszem myszy na warstwę „m.zas_Bestwinka_Kaniowska”. Następnie wybierz
„Otwórz tabelę atrybutów”. Przy zmienieniu opcji wyświetlania w tabeli atrybutów z „Pokaż wszystkie
obiekty” na „Pokaż zaznaczone obiekty” w tabeli pozostanie tylko obiekt zaznaczony na mapie. Wybrany
obiekt położony jest na warstwie „Woda_stojąca”.

Uzupełnij kartę pracy

1.5. Weryfikacja użytku poprzez ortofotomapę
1.5.1. Wczytanie ortofotomapy. Odnalezienie adresu usługi WMS zawierającej ortofotomapę
Wejść na stronę http://www.geoportal.gov.pl W zakładce „Usługi” wejdź na stronę „Usługi przeglądania
WMS”. Na liście dostępnych usług odnajdź „Ortofotomapę” i skopiuj jej adres URL.
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1.5.2. Dodanie usługi WMS
Kliknij ikonę „Dodaj warstwę WMS/WMTS”
Uzupełnij dane usługi:

Dodaj

nową

usługę

przyciskiem

„Nowa”.

Nazwa: „Ortofotomapa” (Nazwa może być dowolnie nadana przez użytkownika/użytkowniczkę)
URL: Wklej adres URL skopiowany ze strony internetowej
Kliknij przycisk „Połącz”. Z listy, która pojawi się w oknie, wybierz „ORTOFOTOMAPA”. Kliknij przycisk
„Dodaj”. Wyjdź z okna, klikając przycisk „Zamknij”. W panelu warstw przesuń warstwę z Ortofotomapą
(„Raster”) na koniec listy, tak aby nie przesłaniała pozostałych warstw.
1.5.3. Odnalezienie adresu usługi WFS zawierającej użytki ekologiczne
Wejdź na stronę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska www.gdos.gov.pl. Przejdź do zakładki
„Informacja o środowisku” i wybierz „Dostęp do danych geoprzestrzennych”. Odnajdź na stronie adres
URL usługi WFS udostępnianej przez GDOŚ i skopiuj go: http://sdi.gdos.gov.pl/wfs
1.5.4. Dodanie usługi WFS
Kliknij ikonę „Dodaj warstwę WFS”

. Dodaj nową usługę przyciskiem „Nowa”. Uzupełnij dane usługi:

Nazwa: „GDOŚ” (Nazwa może być dowolnie nadana przez użytkownika/użytkowniczkę)
URL: Wklej adres URL skopiowany ze strony internetowej
Kliknij przycisk „Połącz”. Z listy, która pojawi się w oknie, wybierz „Użytki Ekologiczne”. Ustaw
wyświetlanie warstwy „GDOS:UzytkiEkologiczne” („Styl  Proste wypełnienie  Ustaw
przezroczystość warstwy”, na np. 75%).
1.5.5. Odnalezienie danych, na podstawie których ustanowiony został użytek ekologiczny
Wejdź na stronę Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody crfop.gdos.gov.pl. Uzupełnij formularz
następującymi danymi:
Województwo: śląskie
Powiat: bielski
Gmina: Bestwina
Forma ochrony: użytek ekologiczny
Kliknij przycisk „Szukaj”
Na stronie wyświetli się lista użytków ekologicznych istniejących w Gminie Bestwina.
Kliknij w ikonę „Szczegółowe informacje o obiekcie”
Otrzymasz m.in. informację o akcie prawnym,
na podstawie którego powstał użytek ekologiczny oraz odnośnik do jego lokalizacji w Internecie
(kolumna „Miejsce publikacji”).
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2.

Analiza danych

2.1. Modyfikacja konturu użytku ekologicznego
Na początek zapisz interesujący fragment warstwy WFS (jeden konkretny użytek, który poddasz
analizie) do edytowalnej warstwy shp.
W tym celu po podświetleniu „GDOS:UzytkiEkologiczne” poprzez ikonę
wybierz „Zaznacz obiekt”
i zaznacz oczko wodne. Kliknij prawym klawiszem myszy na warstwę „GDOS:UzytkiEkologiczne”
i zapisz nową warstwę jako plik shp pod nazwa „uzytek_gm_Bestwina”. Pamiętaj, aby zaznaczyć opcję
„Zapisz tylko zaznaczone”

UWAGA: Zmiana odwzorowania pliku: zmień odwzorowanie pliku na:
ETRS89/Poland CS2000 zone 6
Skopiuj styl wyświetlania warstwy „GDOS:UzytkiEkologiczne” i wklej go do nowo utworzonej warstwy
„uzytek_gm_Bestwina”. Kliknij prawym klawiszem na warstwę „GDOS:UzytkiEkologiczne”. Wybierz
„Kopiuj styl”, następnie prawym klawiszem myszy na warstwę „uzytek_gm_Bestwina” i wskaż
„Wklej styl”.
Warstwę WFS możesz teraz usunąć lub co najmniej wygasić, aby nie spowalniała pracy programu.
UWAGA: jeśli nie usuwasz warstwy WFS, pamiętaj o odznaczeniu wszystkich obiektów ikoną „Zlikwiduj
zaznaczenie obiektów ze wszystkich warstw”.
Włącz tryb edycji warstwy „uzytek_gm_Bestwina” i kliknij ikonę „Edytuj wierzchołki”
Po kliknięciu w obiekt oczko wodne na wierzchołkach poligonu pojawią się czerwone kwadraty.
Wierzchołki można modyfikować, klikając w wybrany przez nas wierzchołek (podświetli się na
niebiesko), a następnie przesuwając go w wybrane miejsce. Nowy wierzchołek dodaje się poprzez
dwukrotne kliknięcie pomiędzy istniejącymi wierzchołkami. Wierzchołek usuwa się, klikając na
klawiaturze przycisk „Delete”. Kształt obiektu oczko wodne powinien odpowiadać górnej krawędzi
skarpy otaczającej oczko wodne.
UWAGA: Przy edytowaniu obiektów należy zwrócić uwagę na snapowanie (czyli dociąganie)
do zasobów danych geofererencyjnych. Modyfikacji poligonu należy dokonać, korzystając
z opcji „Przyciągania” dostępnej w menu „Ustawienia  Opcje przyciągania”.
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Wygaś warstwę mapy zasadniczej: m.zas_Bestwinka_Kaniowska oraz m.zas_Kaniówka, które nie będą
potrzebne w dalszych analizach.
2.2. Analiza przecięcia zakresu użytku ekologicznego z działkami oraz klasoużytkami
Wyszukaj działki, na których położony jest użytek ekologiczny. Skorzystaj z funkcji „Zapytanie
przestrzenne”

Wybierz obiekty źródłowe z: dzialkiD
Gdzie obiekt: Przecina (intersects)
Obiekty odniesienia: uzytek_gm_Bestwina
Utwórz warstwę z zaznaczonych. Pojawi się nowa warstwa „działkiD selected”. Przesuń warstwę
z użytkiem powyżej nowoutworzonej warstwy. Warstwa „działkiD selected” jest tymczasowa. Zapisz ją
w swoim folderze jako „działki_uzytek.shp”
Zwróć uwagę, że w zależności jak dokładnie wyedytowano wierzchołki użytku przecięcie może
następować z 4 lub 5 działkami.
Uzupełnij kartę pracy

233

2.3. Połączenie warstw zawierających działki i klasoużytki
Z górnego menu przejdź do polecenia „Iloczyn”: „Wektor  Narzędzia geoprocesingu  Iloczyn”.
Uzupełnij parametry polecenia iloczyn:
Warstwa wejściowa: dzialki_uzytek
Warstwa do iloczynu: KlasouzytkiD
Na górze listy w panelu warstw pojawiła się nowa warstwa tymczasowa o nazwie „Iloczyn”. Zapisz
warstwę na stałe pod nazwą „Dzialki_klasouzytki.shp”.
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Dodaj kolumnę zawierającą powierzchnie klasoużytków na poszczególnych działkach. W tym celu
otwórz tabelę atrybutów warstwy „Dzialki_klasouzytki.shp”. W tabeli widoczne są teraz dwie kolumny:
jedna zawierająca numer działki i druga zawierająca oznaczenie klasoużytku.
”Otwórz kalkulator pól”
W polu „Nazwa pola wyjściowego” wpisz nazwę nowej kolumny „Pow_uzytku”.
Na liście znajdującej się na środku okna odnajdź grupę poleceń „Geomertia” i rozwiń ją, klikając znak
plus. Spośród wyświetlonych funkcji wybierz „$area” (funkcja zwraca powierzchnie obiektów) i kliknij na
nią dwukrotnie, tak aby pojawiła się w polu w lewej części okna.

W tabeli pojawiła się nowa kolumna zawierająca powierzchnie obiektów.
Aby dowiedzieć się, w jakich jednostkach podane są powierzchnie, z menu górnego wybierz „Projekt 
Właściwości projektu”. Informacja o używanych w projekcie jednostkach miar znajduje się w zakładce
„Ogólne”.
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Zamknij okno właściwości projektu i ponownie przejdź do tabeli
„Dzialki_klasouzytki.shp”. Wybierz ikonę „Zaznacz obiekty używając wyrażenia”
Uzupełnij okno wg podanego poniżej wzoru i kliknij „Zaznacz”:

atrybutów

warstwy

Program wybrał wszystkie obiekty o powierzchni powyżej 1 m2. Aby usunąć wszystkie pozostałe obiekty,
należy odwrócić zaznaczenie poprzez wybranie opcji „Odwróć zaznaczenie”
Włącz edycję warstwy ikoną „Przełącz tryb edycji”
Wybierz ikonę „delete selected features”
Zapisz zmiany w tabeli ikoną „Save edits”
Zakończ edycję warstwy ikoną „Przełącz tryb edycji”
Uzupełnij kartę pracy
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2.4. Połączenie warstwy zawierającej działki i klasoużytki oraz zakresu użytku ekologicznego
Połączenie warstw „Dzialki_klasouzytki” oraz „uzytek_gm_Bestwina” należy wykonać, używając
ponownie polecenia „Iloczyn” („Wektor  Narzędzia geoprocesingu  Iloczyn”)
Warstwa wejściowa: Dzialki_klasouzytki
Warstwa do iloczynu: „uzytek_gm_Bestwina”
Na górze listy w panelu warstw pojawiła się nowa warstwa o nazwie „Iloczyn”. Zapisz powstałą warstwę
tymczasową w swoim folderze pod nazwą „Rozliczenie_uzytkow.shp”

2.5. Obliczenie powierzchni użytku ekologicznego w odniesieniu do działek i klasoużytków
Otwórz tabelę atrybutów warstwy Rozliczenie_uzytkow.shp”
W kolumnie „Pow_uzytku” znajdują się powierzchnie poszczególnych klasoużytków w obrębie działek
pobrane z warstwy „Działki_klasouzytki”. Aby uzyskać powierzchnie użytków ekologicznych
w odniesieniu do poszczególnych działek i klasoużytków, należy w nowoutworzonej warstwie
„Rozliczenie_uzytkow” dodać kolumnę z powierzchnią obiektów tej warstwy.
Otwórz kalkulator pól ikoną „Otwórz kalkulator pól”
W polu „Nazwa pola wyjściowego” wpisz nazwę nowej kolumny „P_uz_ekol”.
Na liście znajdującej się na środku okna odnajdź grupę poleceń „Geomertia” i rozwiń ją, klikając znak
plus. Spośród wyświetlonych funkcji wybierz „$area” i kliknij na nią dwukrotnie, tak aby pojawiła się
w polu w lewej części okna.
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W tabeli pojawiła się nowa kolumna zawierająca powierzchnie obiektów.
Stwórz nową kolumnę będącą wynikiem odjęcia od powierzchni użytków (kolumna „Pow_uzytku”)
powierzchni użytków ekologicznych (kolumna „P_uz_ekol)”.
Otwórz kalkulator pól ikoną „Otwórz kalkulator pól”
nazwę nowej kolumny „Poz_pow_u”.

. W polu „Nazwa pola wyjściowego” wpisać

W środkowej liście rozwiń grupę poleceń „Pola i wartości”. Spośród wyświetlonych nazw wybierz
„Pow_uzytku” i kliknij na nią dwukrotnie, tak aby pojawiła się w polu w lewej części okna. W polu po
lewej stronie okna dopisz z klawiatury „-”.
W środkowej liście rozwiń grupę poleceń „Pola i wartości”. Spośród wyświetlonych nazw wybrać
„P_uz_ekol” i kliknąć na nią dwukrotnie, tak aby pojawiła się w polu w lewej części okna.
Całe polecenie w polu po lewej stronie musi brzmieć „Pow_uzytku” - „P_uz_eko”
(Polecenie można również wpisać w całości z klawiatury)
W tabeli pojawiła się nowa kolumna. W tabeli zgromadzono wszystkie niezbędne informacje.
Zapisz zmiany w tabeli ikoną „Save edits”
Zakończ edycję warstwy ikoną „Przełącz tryb edycji”
Uzupełnij kartę pracy
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Ćwiczenie 2: Analiza danych dotyczących numerów adresowych
Cel ćwiczenia: weryfikacja bazy adresowej EMUiA z baza adresową w EGiB. Analiza rozbieżności
w bazach.

1. Wczytanie potrzebnych danych
Otwórz nowy projekt w QGIS. W ustawieniach projektu „Projekt  Właściwości projektu  Układ
współrzędnych”. Ustaw opcję „reprojekcji w locie” (program automatycznie przeliczy wczytywane
warstwy do wskazanego układu współrzędnych).

Wgraj następujące warstwy dla obszaru Wilamowice miasto do QGISa z folderu do ćwiczeń:
 pliki shp: pkt_adresowe.shp; budynki.shp; DzialkiD.shp
 plik GML EMUiA_Wilamowice_Miasto warstwy:
 AD_PunktAdresowy
 AD_Ulica (typ geometrii LineString)
Jako układ współrzędnych wybierz: ETRS89 / Poland CS2000 zone 6.
Ustaw warstwy w takiej kolejności, abyś w tle miał widoczne działki i budynki, a na nich punkty adresowe.
Wystylizuj warstwy, tak aby działki miały sam obrys, na nich były widoczne budynki i na wierzchu punkty
adresowe z EGiB i EMUiA. Nadaj takie kolory, aby bez problemu rozróżnić, z której warstwy pochodzi
dany punkt.
Dodatkowo dla lepszej czytelności danych możesz włączyć wyświetlanie etykiet dla wgranych warstw:
 DzialkiD.shp  kolumna „NUMER”
 pkt_adresowe.shp  kolumna „TEKST”
 EMUiA_Wilamowice_Miasto_AD_PunktAdresowy  kolumna „numerPorzadkowy”
Warstwa EMUiA_Wilamowice_Miasto_ AD_Ulica jest dla nas informacyjna. W ramach potrzeby też
można włączyć w niej wyświetlanie etykiet: kolumna: „NazwaGlownaCzesc”

2. Wyszukanie działki nr 1-1667/1
Otwórz tabelę atrybutów dla warstwy działek, Wybierz pole Filtr ,
Wybierz kolumnę „NUMER” i wpisz wybrany nr działki 1-1667/1. Kliknij „powiększ mapę do
zaznaczonych wierszy” .
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Odznacz zaznaczanie poprzez ikonę „Zlikwiduj zaznaczenie obiektów ze wszystkich warstw”

3. Podział punktów adresowych EMUiA
Wyszukaj punkty adresowe EMUiA znajdujące się na budynkach. Kliknij ikonę „Zapytanie
przestrzenne”
i wypełnij wg poniżej wskazanego wzoru:
 Obiekty źródłowe: EMUiA_Wilamowice_Miasto AD_PunktAdresowy
 Obiekty odniesienia: budynki
 Gdzie obiekt: Zawiera się
Stwórz warstwę z zaznaczonych (826 obiektów). Zapisz jako: emuia_budynki.shp. Warstwy zapisuj
w nowoutworzonym folderze. Nazwij folder swoim nazwiskiem.
Teraz utwórz drugą warstwę punktów adresowych na działkach. Otwórz tabelę atrybutów warstwy
EMUiA_Wilamowice_Miasto AD_PunktAdresowy. W tabeli atrybutów mamy zaznaczone obiekty
wybrane poprzednim zapytaniem przestrzennym, czyli punkty adresowe EMUiA znajdujące się na
budynkach. Chcąc uzyskać teraz punkty adresowe na działkach, zaznacz ikonę „Odwróć zaznaczenie”.
Zaznaczone zostały obiekty „nieleżące na budynkach”.
Ponownie przejdź do ekranu zapytania przestrzennego .
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Zwróć uwagę, że w miejscu zaznaczone obiekty masz teraz wybrane 23 obiekty. Ponownie kliknij ikonę
„Stwórz warstwę z zaznaczonych” (23 obiekty). Zapisz warstwę jako „emuia_dzialki”.
Uzyskaliśmy obecnie podział bazy punktów adresowych EMUiA na dwie warstwy: jedna zawierająca
pkt na budynkach: „emuia_budynki.shp” i druga zawierająca punkty na działkach: „emuia_dzialki.shp”.

4. Podział bazy EGiB na dwie warstwy: punkty adresowe na budynkach i punkty
adresowe na działkach
Wyszukaj punkty adresowe EGiB znajdujące się na budynkach. Stwórz zapytanie przestrzenne:
Obiekty źródłowe: pkt_adresoweT
Obiekty odniesienia: budynki
Gdzie obiekt: Zawiera się
Stwórz warstwę z zaznaczonych (828 obiektów). Zapisz jako: „egib_budynki”. Analogicznie jak
poprzednio otwórz tabelę atrybutów warstwy pkt_adresoweT.
Zaznaczone są obecnie punkty adresowe leżące na budynkach. Zaznacz ikonę „Odwróć zaznaczenie”
Uzyskaliśmy 22 obiekty nieleżące na budynkach. Przejdź do ekranu zapytania przestrzennego.
Ponownie kliknij ikonę „Stwórz warstwę z zaznaczonych” (22 obiekty). Zapisz warstwę jako
„egib_dzialki”.
Uzyskaliśmy w ten sposób podział bazy pkt adresowych EGiB na dwie warstwy: jedna zawierająca pkt
na budynkach: „egib_budynki” i druga zawierająca punkty na działkach: „egib_dzialki”.
Uzupełnij kartę pracy
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5. Analiza baz EMUiA i EGiB na budynkach
Połącz dane z bazy EMUiA i bazy EGiB. Na początek wykonaj analizę dla budynków. Wybierz „Wektor
 Narzędzia zarządzania Danymi  Złącz atrybuty wg lokalizacji”.
Warstwa wektorowa: budynki
Złącz z warstwą wektorową: emuia_budynki
Relacja geometryczna: Zawiera
Połączona tabela: Zachowaj wszystkie rekordy (wraz z niepasującymi)
UWAGA: Warstwa ze złączeniem: Zapisz w pliku: Zapisujemy jako „Tymczasowa_budynki„
(ważne, aby w ten sposób zapisać warstwę, w innym przypadku program nie radzi sobie
z przetworzeniem na warstwie wirtualnej)

Pojawi się nowa warstwa z nazwą „Warstwa ze złączeniem„. Program, pomimo że we wskazanym
folderze zapisał warstwę shp pod wskazaną nazwą, czyli „Tymczasowa_budynki”, to w projekcie
wstawia warstwę o nazwie „Warstwa ze złączeniem„. Dlatego zmieniamy w projekcie jej nazwę na taką
jak poprzednio zapisywana: „Tymczasowa_budynki”.
Teraz do warstwy „Tymczasowa_budynki” dodaj informacje z bazy EGiB. Wybierz „Wektor  Narzędzia
zarządzania danymi  Złącz atrybuty wg lokalizacji”
Warstwa wektorowa: Tymczasowa_budynki
Złącz z warstwą wektorową: egib_budynki
Relacja geometryczna: Zawiera
Połączona tabela: Zachowaj wszystkie rekordy (wraz z niepasującymi)
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UWAGA: Warstwa ze złączeniem: Zapisz w pliku: Zapisujemy jako „emuia_egib_budynki.shp”
(ważne, aby w ten sposób zapisać warstwę, w innym przypadku program nie radzi sobie
z przetworzeniem na warstwie wirtualnej).
Pojawi się nowa warstwa z nazwą „Warstwa ze złączeniem”. Analogicznie jak wyżej zmień jej nazwę
na: „emuia_egib_budynki.shp”.

6. Analiza danych na budynkach
Szukamy rozbieżności w bazach EMUiA i EGiB.
Otwórz tabelę atrybutów warstwy „emuia_egib_budynki.shp”. Zobacz, jak wyglądają dane dotyczące
punktów adresowych: Kolumna „TEKST” zawiera punkty adresowe z bazy EGiB. Kolumna
„NumerPorza” zawiera punkty adresowe z bazy EMUiA. Zwróć uwagę, że pojawiają się pola puste.
Zwróć uwagę na wielkość liter przy nr adresowych.
Poszukaj w tabeli rozbieżności, czyli rekordów, w których wartość w kolumnie „TEKST” jest różna od
wartości w kolumnie „NumerPorza”. Włącz Kalkulator pól.
Stwórz nową kolumnę zawierającą informację o występowaniu rozbieżności między bazami EMUiA
i EGiB. W tym celu utwórz nowe pole tekstowe o nazwie „Analiza”.
Typ pola wyjściowego: Tekst (String)
W wyrażeniu wpisz formułę:
if( upper(„numerPorza”) = upper(„TEKST”) ,'OK', if ( „numerPorza” IS NULL AND „TEKST” IS NULL,
'OK', 'BLAD'))
Sprawdź, czy masz nową kolumnę w tabeli atrybutów. Posortuj tabelę po nowej kolumnie „Analiza”. Na
górze tabeli pojawi się 6 rekordów z rozbieżnymi danymi.
Uzupełnij kartę pracy
Zaznacz pierwszy rekord z błędem i zbliż widok mapy do zaznaczonego rekordu.
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7. Analiza rozbieżności
1) punkt adresowy w bazie EMUiA umieszczony na innym budynku niż punkt adresowy w bazie EGiB
Budynek ID: 1-1045 i 1-1046

2) punkt adresowy w bazie EMUiA umieszczony poza obrysem budynku
Budynek ID: 1-1692
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3) brak punktu adresowego w bazie EGiB
Budynek ID: 1-1643

4) brak punktu adresowego w bazie EMUiA
Budynek ID: 1-1560

245

8. Eksport rozbieżności do pliku Excel
Kliknij prawym klawiszem myszy na warstwę „emuia_egib_budynki.shp”. Wybierz „Zapisz jako 
Format: Arkusz kalkulacyjny MS Office Open XML”. Zapisze się cała tabela atrybutów. Możesz ją teraz
posortować i wyrzucić niepotrzebne rekordy i kolumny.
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5b. Analiza baz EMUiA i EGiB na działkach
Połączenie danych z baz EMUiA i EGiB:
Łączymy informację z bazy EMUiA i bazy EGiB na działkach.
Wybierz „Wektor  Narzędzia zarządzania danymi Złącz atrybuty wg lokalizacji”
Warstwa wektorowa: DziałkiD
Złącz z warstwą wektorową: emuia_dzialki
Relacja geometryczna: Zawiera
Połączona tabela: Zachowaj wszystkie rekordy (wraz z niepasującymi)
UWAGA: Warstwa ze złączeniem: Zapisz w pliku: Zapisujemy jako „Tymczasowa_dzialki”
(ważne, aby w ten sposób zapisać warstwę, w innym przypadku program nie radzi sobie
z przetworzeniem na warstwie wirtualnej)
Teraz do warstwy „Tymczasowa_dzialki” dodaj informacje z bazy EGiB:
Wybierz „Wektor  Narzędzia zarządzania danymi Złącz atrybuty wg lokalizacji”
Warstwa wektorowa: Tymczasowa_dzialki
Złącz z warstwą wektorową: egib_dzialki
Relacja geometryczna: Zawiera
Połączona tabela: Zachowaj wszystkie rekordy (wraz z niepasującymi)
UWAGA: Warstwa ze złączeniem: Zapisz w pliku: Zapisujemy jako „emuia_egib_dzialki.shp”
(ważne, aby w ten sposób zapisać warstwę, w innym przypadku program nie radzi sobie
z przetworzeniem na warstwie wirtualnej)
Pojawi się nowa warstwa z nazwą „Warstwa ze złączeniem”. Analogicznie jak wyżej zmień jej nazwę
na: „emuia_egib_dzialki.shp”.
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6b. Analiza danych na działkach
Szukamy rozbieżności w bazach EMUiA i EGiB.
Otwórz tabelę atrybutów warstwy „emuia_egib_dzialki.shp”. Zobacz, jak wyglądają dane dotyczące
punktów adresowych: Kolumna „TEKST” zawiera punkty adresowe z bazy EGiB. Kolumna
„NumerPorza” zawiera punkty adresowe z bazy EMUiA. Zwróć uwagę, że pojawiają się pola puste.
Zwróć uwagę na wielkość liter przy nr adresowych.
Będziemy szukać w tabeli rozbieżności, czyli rekordów, w których wartość w kolumnie „TEKST” jest
różna od wartości w kolumnie „NumerPorza”.
Włącz „Kalkulator pól”. Stwórz teraz nową kolumnę zawierającą informację o występowaniu
rozbieżności między bazami EMUiA i EGiB. Utwórz nowe pole tekstowe o nazwie „Analiza”.
W wyrażeniu wpisz formułę:
if( upper(„numerPorza”) = upper(„TEKST”) ,'OK', if ( „numerPorza” IS NULL AND „TEKST” IS NULL,
'OK', 'BLAD'))
Sprawdź, czy masz nową kolumnę w tabeli atrybutów. Posortuj tabelę po nowej kolumnie „Analiza”. Na
górze tabeli pojawił się 1 rekord z rozbieżnymi danymi.
Zaznacz pierwszy rekord z błędem i zbliż widok mapy do zaznaczonego rekordu.

Brak punktu adresowego w bazie EGiB.
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Ćwiczenie 1: Analiza danych dotyczących form ochrony przyrody
Zadanie do etapu 1.4.
Na jakiej warstwie położony jest wybrany obiekt? ………………………
Zadanie do etapu 2.3.
Podaj numery działek, które przecina użytek:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie do etapu 2.4.
Z tabeli atrybutów podaj największą i najmniejszą powierzchnię użytku: ……………………………….
Zadanie do etapu 2.6.
Podaj numer działki, na której znajduje się największy fragment użytku ekologicznego oraz podaj, jaką
powierzchnię zajmuje: ………………………………………………………………………………………….
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Ćwiczenie 2: Analiza danych dotyczących numerów adresowych
Zadanie do etapu 4
Podaj liczbę obiektów nieleżących na budynkach :…………………………………………………………..

Zadanie do etapu 6
Ile rekordów otrzymano z rozbieżnymi danymi (z wyrażeniem BŁĄD)? ……………………………………
Z tabeli atrybutów podaj numery ID obiektów:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Rola standardów
w jakości
i porównywalności danych
(1 h L)
Instrukcja dla uczestnika/uczestniczki

prof. dr. hab. inż. Elżbieta Bielecka
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji,
Wojskowa Akademia Techniczna
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Ćwiczenie
Celem ćwiczenia jest analiza porównawcza wybranych danych o budynkach zgromadzonych w dwóch
rejestrach publicznych: ewidencji gruntów i budynków oraz Bazie Danych Obiektów Topograficznych
BDOT10k.
Ćwiczenie zostanie wykonane w trzech etapach:
1. Wizualna analiza kształtu i lokalizacji budynków w obu zbiorach.
2. Wybór 5–10 odpowiadających sobie obiektów i zapisanie następujących informacji w karcie
pracy:
a) Źródło pozyskania geometrii,
b) Kategoria dokładności geometrii,
c) Data wprowadzenia obiektu do bazy,
d) Wzajemne usytuowanie, pomiar odległości pomiędzy odpowiadającymi sobie
narożnikami budynków,
e) Generalizacja – informacja czy w BDOT10k budynek został zgeneralizowany.
3. Podsumowanie wykonanych analiz.

255

Charakterystyka danych o budynkach zgromadzonych w bazie BDOT10k

Źródło
geometrii

Kategoria
dokładności
geometrii

Data
wprowadzenia
obiektu BDOT

Obiekt 1

Obiekt 2

Obiekt 3

Obiekt 4

Obiekt 5

Obiekt 6

Obiekt 7

Obiekt 8

Obiekt 9

Obiekt 10
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Data
wprowadzenia
obiektu
EGiB

Wzajemne
usytuowanie

Generalizacja

Monitoring planowania
przestrzennego
– zastosowanie analiz
baz danych przestrzennych
(1 h L)
Instrukcja dla uczestnika/uczestniczki

Zespół Centrum UNEP/GRID-Warszawa
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Niezbędne wtyczki w programie QGIS:



Georeferencer GDAL
MMQGIS
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Ćwiczenie 1: Wizualizacja na mapie danych statystycznych
zagospodarowania przestrzennego pochodzących z GUS

dotyczących

Ćwiczenie będziemy realizować w podziale na cztery przedstawione poniżej etapy.

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

• Pozyskanie danych statystycznych z Banku Danych Lokalnych

• Połączenie danych tabelarycznych i wektorowych

• Przygotowanie danych do dalszych analiz

• Obliczenie podstawowych statystyk i wizualizacja uzyskanych
wskaźników

Dane wykorzystane w ćwiczeniu: pliki .xls z danymi GUS (PowierzchniaPlanow_GUS2015
i DecyzjeWZ_GUS2015), granice gmin z PRG (gminy).
Krok 1. Pozyskanie danych statystycznych z Banku Danych Lokalnych dotyczących planowania
przestrzennego
1. Otwórz przeglądarkę internetową i wejdź na stronę pod adresem: https://bdl.stat.gov.pl/
2. Na stronie startowej Banku Danych Lokalnych wybierz następującą ścieżkę: „Dane według
dziedzin  Samorząd terytorialny  Planowanie Przestrzenne  Obowiązujące miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego na podst. ustawy z 7 lipca 1994 r. oraz ustawy
z 27 marca 2003 r.”
3. Po kliknięciu „Dalej” wybierz rok 2015 i wskaźnik powierzchnia gminy objęta obowiązującymi
planami ogółem. Przejdź do wyboru jednostek terytorialnych, klikając przycisk „Dalej”.
4. Wejdź w „Wybór jednostek terytorialnych  Podział terytorialny  Zaznacz  Zaznacz gminy
 Gminy miejskie (1) / Gminy wiejskie (2) / Gminy miejsko-wiejskie (3)”, powtarzając czynność
trzykrotnie, a następnie wybierz przycisk „Dodaj zaznaczone do wybranych”.
Po prawidłowym wykonaniu opisanych czynności lista wybranych gmin powinna pojawić się w oknie po
prawej stronie (jak poniżej).
Elementem weryfikującym poprawność wykonania wyboru jednostek terytorialnych jest liczba
wybranych elementów, która powinna przedstawiać liczbę gmin w Polsce. Jeśli liczba wybranych gmin
zgadza się z liczbą przedstawioną na rysunku (2478), kliknij „Dalej”.
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5. W celu pobrania danych ze strony w postaci arkusza kalkulacyjnego (np. w pliku Excel) wybierz
z paska dostępnych narzędzi: „Export  XLS – tablica wielowymiarowa”. Otwórz pobrany plik.
Pobrany plik w arkuszu TABLICA zawiera tabelę przedstawiającą odpowiednie dane dla wybranych
jednostek terytorialnych wraz z kodem TERYT oraz nazwą gminy. Zwróć uwagę na jednostki miary,
w jakich wyrażone są wskaźniki.
6. Powtórz kroki od 2 do 4, wybierając tym razem z dziedziny „Samorząd terytorialny 
Planowanie przestrzenne  Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, wskaźnik decyzje o warunkach zabudowy ogółem z 2015 r.”
7. Przed wczytaniem danych tabelarycznych do programu zmień w plikach .xls nazwy arkusza
TABLICA na „Plany” w przypadku wskaźnika wyrażającego powierzchnię gminy objętą
obowiązującymi planami ogółem oraz „Decyzje” w przypadku wskaźnika liczby decyzji
o warunkach zabudowy ogółem.

Krok 2. Wczytanie danych w formacie .xls do programu QGIS
1. Uruchom projekt QGIS o nazwie Monitoring.qgs znajdujący się w folderze z ćwiczeniami.
2. W projekcie zostały wczytane wektorowe granice gmin z Państwowego Rejestru Granic
(warstwa „gminy”).
3. Do projektu dodaj dwa przygotowane wcześniej pliki .xls zawierające dane statystyczne
(PowierzchniaPlanow_GUS2015 i DecyzjeWZ_GUS2015) z katalogu „ćwiczenie 1”. Dodawanie
plików .xls jest możliwe za pomocą funkcji „Warstwa  Dodaj Warstwę  Dodaj warstwę
wektorową”. Kliknij „Przeglądaj” i nawiguj do folderu z danymi do ćwiczeń, a następnie wybierz
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odpowiednie pliki .xls. Upewnij się, że w oknie dodawania warstwy kodowanie jest ustawione
na UTF-8.
4. Przy dodawaniu plików w oknie wyboru warstw do dodania pamiętaj o wyborze odpowiedniego
arkusza, w którym znajdują się dane statystyczne (Plany i Decyzje).

Krok 3. Połączenie danych tabelarycznych i wektorowych za pomocą złączenia tabel w celu przypisania
danych GUS do lokalizacji
1. Klikając prawym przyciskiem myszy na warstwę „gminy”, otwórz tabelę atrybutów i zapoznaj się
z jej strukturą. Sprawdź, które kolumny zawierają nazwę gminy oraz kod TERYT. Ze względu
na fakt, że nazwy gmin w Polsce mogą się powtarzać, złączenia tabel dokonamy za pomocą
kodu TERYT, który jest indywidualny dla każdej jednostki podziału administracyjnego kraju
(kolumna „jpt_kod_je”).
2. Zamknij tabelę atrybutów.
3. Ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy na warstwę „gminy” i wejdź we właściwości
warstwy. Wybierz z paska po lewej stronie okna Złączenia. Aby dodać złączenie, wybierz
zielony plus „Dołącz tabelę”. Nowe okno dialogowe wypełnij zgodnie z poniższym rysunkiem,
a następnie kliknij OK.

4. Powtórz czynności z punktu 2, wybierając tym razem warstwę „DecyzjeWZ_GUS2015
Decyzje”. W oknie Właściwości warstwy powinny pojawić się dwa wiersze złączenia. Zamknij
okno, klikając OK.
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5. Otwórz tabelę atrybutów warstwy „gminy” i sprawdź, czy odpowiednie pola zostały dołączone
na końcu tabeli. Następnie zapisz warstwę w nowym pliku, wybierając pod prawym klawiszem
myszy „Zapisz jako…” i nadając nazwę „gminy_wskazniki”. Upewnij się, że formatem
wyjściowym zapisywanego pliku jest ESRI Shapefile, a układem współrzędnych – układ
PL-1992.
Krok 4. Weryfikacja, ile gmin w Polsce nie posiadało w 2015 roku planów miejscowych za pomocą
zapytania atrybutowego na podstawie pokrycia powierzchni gminy planami miejscowymi
1. Otwórz tabelę atrybutów warstwy „gminy_wskazniki” i kliknij na narzędzie selekcji „Zaznacz
obiekty, używając wyrażenia”.
2. W nowym oknie dialogowym wpisz wyrażenie atrybutowe, które pozwoli wybrać wszystkie
gminy, które nie mają pokrycia planami miejscowymi.
Poprawnie skonstruowane wyrażenie powinno wyglądać następująco:
"Powierzchn" IS NULL
3. Po wpisaniu wyrażenia kliknij „Zaznacz” i „Zamknij”. W tabeli atrybutów zostały podświetlone
gminy spełniające zadany warunek. W nagłówku tabeli atrybutów pojawiła się informacja
o liczbie wyselekcjonowanych obiektów. Wpisz liczbę w kartę pracy.
4. Dla wybranych w poprzednim kroku obiektów zamień wartość NULL na 0, włączając tryb edycji
(Przełącz tryb edycji) i wybierając spośród narzędzi tabeli atrybutów „Otwórz kalkulator pól 
Aktualizuj istniejące pole”. Jako pole do aktualizacji wybierz kolumnę „Powierzchn”, jako
wartość w polu Wyrażenie wpisz 0. Upewnij się, że okno dialogowe wygląda jak na rysunku
poniżej i kliknij OK.

5. Zapisz zmiany i zakończ tryb edycji. Następnie odznacz wybrane obiekty poprzez narzędzie
„Zlikwiduj zaznaczenie obiektów” (Deselect all). Pozostaw otwartą tabelę atrybutów.
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Krok 5. Obliczenie za pomocą kalkulatora pól procentowego pokrycia powierzchni gminy planami
miejscowymi i wizualizacja tego wskaźnika na mapie za pomocą kartodiagramu
1. Włącz ponownie tryb edycji. Oblicz powierzchnię gmin poprzez „Kalkulator pól” w tabeli
atrybutów. Wybierz: „Otwórz kalkulator pól  Twórz nowe pole”. Nadaj nazwę tworzonego pola
pow_ha, wybierz typ pola Liczby dziesiętne (real).
Wybór liczb dziesiętnych umożliwi obliczenie powierzchni gminy z dokładnością do kilku miejsc
po przecinku – jako dokładność ustaw wartość 4.
2. Z dostępnych po prawej stronie okna funkcji wybierz: „Geometria  $area”. Wybór tej funkcji
spowoduje obliczenie powierzchni gminy w metrach kwadratowych. W celu obliczenia
powierzchni w hektarach w polu „Wyrażenie” wpisz: $area / 10000. Wciśnij OK. W tabeli
atrybutów warstwy „gminy_wskazniki” powinna pojawić się dodatkowa kolumna zawierająca
powierzchnię gmin wyrażoną w hektarach. Zapisz zmiany.
3. W celu obliczenia procentowego pokrycia powierzchni gminy planami miejscowymi, ponownie
wejdź w „Kalkulator pól” i tworząc nowe pole o nazwie %pow_mpzp” i wartościach liczb
dziesiętnych do dwóch miejsc po przecinku, w polu „Wyrażenie” wpisz odpowiedni algorytm,
korzystając z okna po prawej stronie („Pola i wartości” oraz „Operatory”).

Prawidłowo skonstruowane wyrażenie powinno wyglądać następująco:
"Powierzchn" / "pow_ha" * 100
Sprawdź, czy okno dialogowe zostało wypełnione tak, jak na poniższym rysunku i kliknij OK.
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W tabeli atrybutów pojawiła się kolejna kolumna zawierająca procent pokrycia powierzchni gminy
planami miejscowymi.
4. Zapisz wykonane zmiany i zamknij tryb edycji.
Po wykonaniu obliczeń, sprawdź w tabeli atrybutów, jakie wartości uzyskałeś/łaś. Które gminy są w pełni
pokryte obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego? Czy jakieś wyniki budzą Twój
niepokój? Czy potrafisz wskazać przyczynę otrzymania takich wyników?
Relację pomiędzy powierzchnią gminy pokrytą planami miejscowymi oraz powierzchnią bez planów
można przedstawić na mapie za pomocą kartodiagramu. Kartodiagramem nazywamy diagram lub
wykres umieszczony na mapie przy odpowiedniej lokalizacji prezentujący dane o charakterze
ilościowym na podstawie wybranych atrybutów.
5. Zamknij tabelę atrybutów. Wejdź we właściwości warstwy „gminy_wskazniki” i wybierz z panelu
po lewej stronie „Wykresy”.
6. W górnej części okna wybierz typ wykresu: „Wykres kołowy”.
7. Spośród dostępnych atrybutów z listy wybierz %pow_mpzp i dodaj do użytych atrybutów za
pomocą zielonego plusa lub dwukrotnie klikając na wybrany atrybut.
8. Następnie wybierz narzędzie „Dodaj wyrażenie” i w odpowiednim polu wpisz wyrażenie, które
zwróci wartość procentową powierzchni gminy nieobjętej planami miejscowymi.
Poprawne wyrażenie powinno wyglądać następująco:
100 – "%pow_mpzp"

9. Po wyborze kolorów do symbolizacji, wybierz zakładkę „Rozmiar” i zmień wartość rozmiaru
na 10. Kliknij OK.
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10. Znajdź gminę, która Cię interesuje, i przybliż do niej widok mapy. W celu wyszukania gminy po
nazwie otwórz tabelę atrybutów i kliknij narzędzie Zaznacz obiekty używając wyrażenia.
W białym polu wpisz poprawnie skonstruowane wyrażenie. Kliknij OK.
Przykład wyrażenia wyszukującego gminę po nazwie powinien posiadać następującą składnię:
"jpt_nazwa_" = 'Warszawa'
11. Przybliż widok do wybranej gminy, używając narzędzia „Powiększ mapę do zaznaczonych
wierszy”. Następnie zlikwiduj zaznaczenie i zamknij tabelę atrybutów.
Sprawdź, jak kształtuje się pokrycie planami miejscowymi w Twojej gminie w porównaniu do gmin
sąsiednich i na tle kraju.
12. Ponownie wejdź we właściwości warstwy „gminy_wskazniki” i wyłącz wyświetlanie się
wykresów, wybierając „Wykresy  Bez wykresu”. Kliknij OK.

Krok 6. Obliczenie podstawowych statystyk dla danych GUS i obliczonych wskaźników:
a)
b)

średni % powierzchni gmin objęty obowiązującymi planami miejscowymi,
maksymalna liczba wydanych decyzji WZ w gminie.

1. Oblicz wymienione wskaźniki za pomocą narzędzi statystycznych dostępnych w programie
QGIS, wybierając: „Wektor  Narzędzia analizy  Statystyki pól numerycznych”.
2. Dla wskaźnika z podpunktu a) jako warstwę wejściową wybierz „gminy_wskazniki”, a następnie
wskaż, dla której kolumny z tabeli atrybutów program ma wygenerować dane statystyczne –
w tym przypadku będzie to kolumna %pow_mpzp.
3. Kliknij „Run”. Z okna wynikowego odczytaj odpowiednią wartość.
4. Powtórz czynności od 1 do 3 dla drugiego wskaźnika, wybierając do obliczeń kolumnę
„DecyzjeWZ”. Odczytaj wynik i wpisz uzyskane wyniki do karty pracy.
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Ćwiczenie 2: Przygotowanie wizualizacji miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i porównanie ich zapisów do studium w postaci pliku rastrowego
Ćwiczenie będziemy realizować w podziale na cztery, przedstawione poniżej, etapy.

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

• Wczytanie danych wektorowych i ich wizualizacja (mpzp)

• Wczytanie danych rastorwych (studium)

•Nadanie georeferencji damym rastrowym

• Porównanie danych rastrowych i wektorowych

Dane wykorzystane w ćwiczeniu: warstwa wektorowa przeznaczenia terenu z planów miejscowych
(mpzp_bestwina), granice gmin z PRG (gminy), załącznik graficzny do studium – kierunki
zagospodarowania przestrzennego (studium).
Akt wykonawczy do podstawy prawnej: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587).

Krok 1. Wczytanie danych wektorowych dotyczących przeznaczenia terenu w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego wybranej gminy
1. Otwórz projekt QGIS o nazwie DokumentyPlanistyczne.qgs znajdujący się w folderze
z ćwiczeniami.
W projekcie została wczytana warstwa wektorowa granic gmin, a widok w oknie mapy został przybliżony
do gminy Bestwina w województwie śląskim, na przykładzie której zostanie wykonane ćwiczenie.
Dodatkowo, w panelu warstw została wczytana usługa sieciowa WMS z mapą topograficzną (Raster),
która zostanie wykorzystana w dalszej części ćwiczenia jako mapa podkładowa.
2. Wczytaj do projektu warstwę wektorową reprezentującą przeznaczenia terenu z miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina. Z górnego menu wybierz:
„Warstwa  Dodaj Warstwę  Dodaj warstwę wektorową”. Kliknij przeglądaj i nawiguj do
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odpowiedniego folderu zawierającego dane do ćwiczenia 2. Wczytaj plik z rozszerzeniem .shp
o nazwie „mpzp_bestwina”. Kliknij Otwórz.
3. Klikając prawym przyciskiem myszy na dodaną warstwę, otwórz okno Właściwości warstwy.
Z menu po lewej stronie otwartego okna wybierz zakładkę „Styl”.
4. U góry okna dialogowego wybierz „Wartość unikalna”. Wskaż z listy rozwijalnej kolumnę, której
wartości będą stanowiły podstawę do wizualizacji. W tym przypadku będzie to kolumna „rodzaj”,
w której jest przechowywane oznaczenie literowe przeznaczenia terenu. Następnie kliknij
„Klasyfikuj”. W pustym dotychczas oknie pojawi się lista wartości unikalnych ze wskazanej
kolumny wraz z przypisanym symbolem graficznym. Program losowo przydzielił każdej wartości
inny symbol (kolor). Kliknij zastosuj i sprawdź, jak prezentuje się zastosowana symbolizacja.
Dzięki zastosowaniu symbolizacji wartości unikalnych każda wartość występująca w kolumnie „rodzaj”
będzie zwizualizowana za pomocą innego symbolu (w tym wypadku – innego koloru).
5. Otwórz plik PDF z rozporządzeniem ws. wymaganego zakresu projektu MPZP i znajdź w nim
wytyczne dotyczące oznaczeń barwnych, graficznych i literowych zalecanych do stosowania na
rysunkach planów miejscowych. Zapoznaj się z tymi wytycznymi i wróć do projektu QGIS.
6. Otwórz właściwości warstwy „mpzp_bestwina”, przejdź do zakładki „Styl”. Na dole okna po lewej
stronie rozwiń zakładkę „Styl” i wybierz „Wczytaj styl”. Znajdź właściwy plik znajdujący się
w katalogu to ćwiczeń i wczytaj go. Kliknij „Zastosuj” i zamknij okno.
Obecnie warstwa została wystylizowana zgodnie z kolorami opisanymi w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587).

Krok 2. Wczytanie studium gminy w postaci pliku rastrowego i nadanie mu odniesienia przestrzennego
1. Do projektu wczytaj plik rastrowy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Bestwina. Z górnego menu wybierz: „Warstwa  Dodaj Warstwę 
Dodaj warstwę rastrową”. Wybierz plik rastrowy „studium”, który chcesz wczytać do programu.
Raster został dodany do projektu, ale ponieważ nie posiada odniesienia przestrzennego nie
wczytuje się on w miejscu, w którym powinien się docelowo pojawić.
2. W celu nadania odniesienia przestrzennego dla rastra, należy go skalibrować. Proces kalibracji
wykonuje się w oknie „Georeferencer”.
3. Uruchom narzędzie, wybierając z górnego menu: „Raster  Georeferencer  Georeferencer”.
Pojawia się nowe okno, w którym dokonamy procesu kalibracji rastra.
4. Przy użyciu pierwszej z lewej strony ikony „Otwórz raster” wczytujemy ponownie plik rastrowy
poprzez wskazanie jego lokalizacji na dysku komputera.
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Wczytywany raster jest dużym plikiem i jego wczytanie może zająć dłuższą chwilę. Również w trakcie
wykonywania kalibracji nie należy się martwić dłuższym wczytywaniem obrazu rastrowego.
5. Do kalibracji służy narzędzie „Dodaj punkt”. Za pomocą tego narzędzia będziemy dowiązywać
punkty z rastra do odpowiedniej lokalizacji określonej współrzędnymi – w tym celu wykorzystaj
wektorową granicę gminy lub podkład w postaci mapy topograficznej. Wprowadzane punkty
powinny być rozmieszczone równomiernie na całym obszarze rastra (przynajmniej w czterech
przeciwległych narożnikach obrazu) oraz powinny znajdować się w łatwo identyfikowalnych
miejscach, np. charakterystycznych załamaniach granicy, skrzyżowaniach dróg, punktach
wysokościowych.
6. Kliknij wybrany punkt na obrazie rastrowym. Po kliknięciu pojawia się okno, w którym możemy
podać współrzędne punktu (jeśli je znamy) lub wybrać opcję „Z obszaru mapy” i wskazać punkt
ręcznie poprzez kliknięcie odpowiedniego miejsca w obszarze mapy. Kliknij narzędzie
„Z obszaru mapy” i wskaż odpowiednią lokalizację. Aby zatwierdzić wprowadzenie punktu,
kliknij OK.
7. W podobny sposób wprowadź minimum 6 punktów. Pamiętaj, że im więcej punktów wskażesz,
tym dokładniejsze uzyskasz odwzorowanie. Wprowadzane punkty możesz modyfikować
(narzędzie: Przesuń punkt kontrolny) lub usuwać (narzędzie: Usuń punkt).
8. Po wprowadzeniu odpowiedniej liczby punktów z górnego paska zadań okna Georeferencer
wybierz narzędzie „Rozpocznij przekształcanie”.

9. W oknie informacyjnym ustaw typ transformacji, kliknij OK. Następie powinno pojawić się okno
ustawień transformacji. Uzupełnij okno zgodnie z poniższym rysunkiem jako docelowy układ
współrzędnych, wybierając układ PL-2000 (kod EPSG 2177), a następnie wybierz OK.
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10. Zamknij okno, klikając OK. Na dolnym pasku okna Georeferencer pojawiła się charakterystyka
wykonanego przekształcenia – przede wszystkim błąd średni RMS.
11. W górnym menu ponownie wybierz narzędzie „Rozpocznij przekształcanie”. Następnie zamknij
okno Georeferencer. Podczas zamykania możesz zapisać punkty kontrolne w pliku. W projekcie
QGIS ponownie wczytaj warstwę rastrową studium – plik po skalibrowaniu.
Krok 3. Porównanie zapisów studium i planu miejscowego.
1. Porównaj warstwę wektorową przedstawiającą zapisy planów miejscowych z warstwą rastrową
przedstawiającą zapisy studium.
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Karta pracy
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Ćwiczenie 1
Liczba gmin bez pokrycia planami miejscowymi:……………….
Średni % powierzchni gmin objęty obowiązującymi planami miejscowym:…………….
Maksymalna liczba wydanych decyzji WZ w gminie:……………..
W jakiej gminy wydano najwięcej decyzji WZ:…………………
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Partycypacja społeczna
w planowaniu
przestrzennym
(1 h D)
Instrukcja dla uczestnika/uczestniczki

dr inż. Agnieszka Turek
Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska
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Ćwiczenie prowadzone jest w formie otwartej dyskusji moderowanej przez trenera.
Zawarty poniżej materiał stanowi integralną część z pozostałymi materiałami szkoleniowymi
prezentowanymi przez trenera podczas zajęć.
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Data: ………………………………..
Godzina: …………………………..
Miejsce: ……………………………

Ankieta
Celem niniejszej ankiety jest przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. terenów na
Pradze-Południe zwanych Portem Praskim.
1. Czy wiesz, gdzie znajduje się Port Praski?


TAK (przejdź do pytania 2)



NIE (przejdź do pytania 3)

2. Skąd wiesz o Porcie Praskim? (pytanie wielokrotnego wyboru)
Mieszkam na Pradze-Południe
Pracuję na Pradze-Południe
Uczę się na Pradze-Południe
Słyszałem/am o nim, ale jeszcze tam nie byłem/am
Mam znajomych/rodzinę na Pradze-Południe
Inne: ………………………………………………………….
3. Nie wiem, gdzie znajduje się Port Praski, ale/i: (pytanie jednokrotnego wyboru)


Słyszałem/am o nim



Nigdy o nim nie słyszałem/am



Inne: ……………………………………………………………

4. Jeśli słyszałeś/łaś o Porcie Praskim, to jakie były to informacje? Od kogo
usłyszałeś/łaś o tym miejscu? Kiedy to było?
Co takiego?……………..………………………………………………………………………..........
…………………………………………………….……………………………………………………
Od kogo?……………………….………………………………………………………………………
Kiedy to było?……………………….…………………………………………………………............
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5. Na poniższej mapie przedstawiony jest obszar objęty procesem konsultacyjnym.
Która część tego obszaru jest Twoim zdaniem szczególnie ważna/istotna?
(pytanie wielokrotnego wyboru)

A. Zieleń na brzegu Wisły
B. Baseny portowe
C. Rejon ul. Okrzei
D. Rejon ul. Jagiellońskiej/Zamoyskiego
E. Pomnik Kościuszkowców
F. Okolice Stadionu Narodowego
Inne:………………………………………….…………………………………………
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6. Co ci się kojarzy z tym miejscem i jego okolicami?

7. Jak chciałbyś/ałabyś, aby wyglądała przestrzeń Portu Praskiego:
 Gdybyś tu MIESZKAŁ/A?

 Gdybyś miał/a korzystać z tej przestrzeni DOJAZDOWO (nie mieszkając tu)?
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8. Gdybyś mógł/mogła wszystko (był/a wszechmocny/a), to co byś zrobił/a
w Porcie Praskim?

9. Czy chciałbyś/ałabyś mieszkać w Porcie Praskim? (pytanie jednokrotnego
wyboru)


Tak



Nie



Nie wiem

10. Czy chciałbyś/ałabyś pracować w Porcie Praskim? (pytanie jednokrotnego
wyboru)


Tak



Nie



Nie wiem

11. Dokończ zdania:
 W wyglądzie mojej OKOLICY jest dla mnie ważne/lubię…
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 W wyglądzie mojej OKOLICY nie lubię…

METRYCZKA:
12. Płeć: (pytanie jednokrotnego wyboru)
 Mężczyzna
 Kobieta
13. Rok urodzenia: ……………………………
14. Wykształcenie: (pytanie jednokrotnego wyboru)
 podstawowe
 gimnazjalne
 średnie
 pomaturalne
 półwyższe (licencjat, ukończone studia bez dyplomu)
 student/ka
 wyższe ukończone
 inne: …………………..
15. Od ilu lat mieszkasz w Warszawie? (pytanie jednokrotnego wyboru)
 od urodzenia
 krócej niż rok
 od roku do 2 lat
 powyżej 2 lat do 5 lat
 powyżej 5 lat do 10 lat
 powyżej 10 lat do 20 lat
 dłużej niż 20 lat
 nie mieszkam w Warszawie
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16. W jakiej dzielnicy Warszawy mieszkasz?
 ………………………………………………..
 Nie mieszkam w Warszawie (gdzie mieszkasz? ……………………………………….)

17. W jakiej dzielnicy Warszawy pracujesz?
 ………………………………………………..
 Nie pracuję w Warszawie (gdzie pracujesz? ……………………………………….)

18. Komentarz (czyli wszystko to, o co zapomnieliśmy zapytać, a co Twoim zdaniem
jest ważne):

19. Uwagi do ankiety:

Dziękujemy za wypełnienie ankiety
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Elementy geoinformacyjne
oraz dotyczące zastosowań
IIP w SIWZ/SOPZ
(2 h L)
Instrukcja dla uczestnika/uczestniczki
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Ćwiczenie
Wyznaczenie powierzchni przeznaczenia terenów pod funkcje wskazane w studium jako udziału
w powierzchni gminy na potrzeby aktualnego formularza PZP-1.
Celem zadania jest zdobycie informacji potrzebnych do wypełnienia fragmentu poniższej tabeli (pola
oznaczone czerwoną ramką). Do celów ćwiczenia będziemy pracować na dwóch wybranych planach
miejscowych gminy Wilamowice, obejmujących północno-wschodnią część gminy. Ćwiczenie będziemy
realizować w podziale na cztery, przedstawione poniżej, etapy.

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

• Podczytanie potrzebnych danych

• Agregacja obiektów o takim samym przeznaczeniu terenu

• Przypisanie przeznaczenia terenu z planów miejscowych do oznacznień
z formularza PZP-1
• Obliczenie powierzchni obszarów funkcjonalnych (wskaźniki do formularza
PZP-1)

Krok 1. Wczytaj projekt cwiczenie3.qgs umieszczony w katalogu danych do realizowanego bloku
ćwiczeń
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Dane wektorowe wykorzystane w ćwiczeniu: zasięgi miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gminy Wilamowice (mpzp_wilamowice), granica zasięgu wybranych planów gminy
(granice_mpzp), przeznaczenia terenu z wybranych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gminy Wilamowice (tereny_wilamowice).

Krok 2. Agregacja obiektów o takim samym przeznaczeniu terenu w planie miejscowym
(tereny_wilamowice)
1. Wystylizuj warstwę tereny_wilamowice, klasyfikując tereny z zastosowaniem kolumny „rodzaj”.
Do dalszych analiz konieczne jest zagregowanie (czyli połączenie) obszarów o tej samej
charakterystyce w jeden obiekt i obliczenie ich powierzchni.
2. Z górnego menu wybierz „Wektor  Narzędzia geoprocesingu  Agreguj (Dissolve)”. Jako
warstwę wejściową wczytaj tereny_wilamowice, jako pole agregacji – kolumnę „rodzaj”. Nadaj
nazwę pliku wyjściowego agregacja_mpzp i kliknij OK.
3. Sprawdź, ile obiektów powstało w wyniku agregacji, otwierając tabelę atrybutów.

Krok 3. Przypisanie oznaczeń z formularza PZP-1 do przeznaczenia terenu z planów miejscowych
1. Dodaj nową kolumnę o nazwie „PZP1” i przypisz oznaczenia z formularza PZP1 do
zagregowanych obiektów, patrząc na kolumnę „rodzaj_opis”.
2. Wykonaj agregację obiektów o takim samym oznaczeniu z formularza PZP-1. Z górnego menu
wybierz „Wektor  Narzędzia geoprocesingu  Agreguj”. Jako warstwę wejściową wczytaj
agregacja_mpzp, jako pole agregacji – kolumnę „PZP1”. Nadaj nazwę pliku wyjściowego
„agregacja_mpzp_PZP1” i kliknij OK.

Krok 4. Obliczenie powierzchni poszczególnych obszarów funkcjonalnych oraz ich udziału
w całkowitej powierzchni gminy (wskaźniki do formularza PZP-1).
1. Oblicz procentowy udział powierzchni każdego z obiektów w całkowitej powierzchni gminy,
tworząc nowe pole o nazwie %pow_ha” z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Powierzchnię gminy sprawdź w tabeli atrybutów „granica_gminy”. Zapytanie atrybutowe
powinno brzmieć następująco: ($area / 10000) / 1395,81 * 100
2. W kolumnie %pow_ha znajdują się wyniki do wpisania do formularza PZP-1.
3. Przepisz uzyskane wyniki do karty pracy.
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Karta pracy
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Ćwiczenie
Uzupełnij wskazane pola w formularzu PZP-1

287

Rekomendacje dla gmin
w zakresie wymagań
opracowania bazy danych
dla dokumentów
planistycznych oraz
zgodności z wymogami
INSPIRE

dr inż. arch. Jadwiga Brzuchowska
mgr inż. Sławomir Górowski
Biuro Rozwoju Wrocławia, Urząd Miejski Wrocławia
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Ćwiczenie
Cel: sprawdzenie wybranych wymagań dla przekazanych danych i metadanych z użyciem
oprogramowania QGIS i edytora metadanych.
W folderze z danymi do tej części ćwiczenia znajdują się przykładowe dane i metadane dla planu
miejscowego dla Wrocławia wraz z przygotowanym projektem dla programu QGIS.
Część podstawowa
Krok 1. Sprawdzenie wybranych wymagań dla przekazanych danych
Wymaganie 1. Format przekazania danych




dla plików wektorowych – shapefile,
dla plików rastrowych – geotif,
dla zestawień tabelarycznych – csv lub xls.

1. Przejrzyj zawartość folderu „Dane”. Powinien on zawierać logicznie uporządkowane foldery
z poszczególnymi typami przekazanych danych. W folderze shp znajdują się dane w formacie
shapefile – na format składają się minimum pliki shp, shx i dbf.
2. Sprawdź, czy dla poszczególnych obiektów występują odpowiednie pliki. Sprawdź, czy
występują pozostałe pliki geotif (plik z rozszerzeniem tif), csv lub xls
Wymaganie 2. Odniesienie danych w układzie współrzędnych PUWG 2000 strefa 6.
3. Otwórz z folderu projekt QGIS, który ma podłączone przekazane dane.
4. Używając właściwości warstwy, sprawdź, jaki mają przypisany układ współrzędnych.
5. Następnie, wykorzystując dodane do projektu usługi WMS „Dane o charakterze katastralnym”
i „Ortofotomapa”, sprawdź, czy zawartość grupy danych mpzp.506 jest prawidłowo odniesiona
przestrzennie.
Wymaganie 3. Rozwarstwienie danych wektorowych na:




plan (poligon) – obszar objęty planem,
tereny (poligony) – zasięg podstawowych jednostek w dokumencie planistycznym, dla
których określone jest przeznaczenie,
dodatkowe ustalenia (punkty, linie, poligony) – reprezentację przestrzenną pozostałych
ustaleń – rozwarstwienie może być bardziej szczegółowe, np. dodatkowo wg kategorii
obiektów lub wg ich nazw.

6. Przejrzyj listę warstw zawartą w grupie danych mpzp.506. Sprawdź, czy są odpowiednio
wydzielone i nazwane.
7. Wykorzystując dodany do projektu raster rysunku planu, wybierz z jego legendy jeden obiekt
ustaleń dodatkowych (np. obowiązujące ciągłe linie zabudowy) i sprawdź, czy jest on
prawidłowo zawarty w danych.
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Wymaganie 4. Wymagany zakres atrybutów dla warstwy terenów:








plan_id (tekst) – identyfikator planu,
teren_id (tekst) – identyfikator terenu,
symbol (tekst) – symbol terenu,
prz_symb (tekst) – symbol literowy przeznaczenia,
prz_opis (tekst) – opis przeznaczenia,
wazny_od (data) – ważny od - data początku obowiązywania,
wazny_do (data) – ważny do - jeśli występuje, data końca obowiązywania.

8. Uruchom właściwości warstwy tereny i w zakładce „Pola” przejrzyj listę atrybutów. Typy Qstring
i Qdate reprezentują pola typu tekst i data. Sprawdź występowanie wymaganych atrybutów
w zakresie nazwy i typu.
9. Otwórz tabelę atrybutów dla warstwy tereny i przejrzyj wypełnienie poszczególnych atrybutów.
Dla wybranego obiektu sprawdź, czy wypełnienie poszczególnych pól jest prawidłowe
(np. symbol tak jak na rysunku planu).
Wymaganie 5. Poprawna walidacja metadanych.
10. Uruchom dedykowany dla danych i usług INSPIRE edytor znajdujący się pod adresem:
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/editor
11. Ustaw język narzędzia na polski (pl). Za pomocą menu górnego „Otwórz” załaduj plik
metadanych (metadane.xml) znajdujący się w folderze Ćwiczenie 2. Po załadowaniu pliku
możesz przejrzeć poszczególne zakładki tematyczne metadanych.
12. Walidacja metadanych uruchamiana jest z menu górnego „Sprawdź oryginalność”. Poprawny
wynik powinien zakończyć się zerową liczbą błędów i ostrzeżeń. W przypadku nieprawidłowości
zostaną one dokładnie wskazane.
13. Jeśli chcesz wykonać tylko walidację, bez przeglądania treści metadanych, możesz
skorzystać z samego walidatora dostępnego pod adresem:
http://inspire-geoportal.ecu.europa.eu/validator2/
Krok 2. Podsumowanie wykonanych czynności sprawdzających
Czy wszystkie wymagania zostały prawidłowo zrealizowane?
Czy można wskazać jakieś inne kluczowe elementy, które mogą dostarczyć trudności w weryfikacji
przekazanych danych?

Cześć rozszerzona
Krok 3. Sprawdzenie dostarczonych danych pod kątem uwzględnienia w nich informacji wynikających
z innych zbiorów danych INSPIRE i IIP
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W otwartym na początku ćwiczenia projekcie QGIS znajdują się przykładowe usługi dla zbiorów danych
INSPIRE i IIP. Na przykładzie usług WMS NID – zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków oraz
WMS GDOŚ – Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, sprawdź, czy w obszarze planu występują
obiekty z tych zbiorów. Jeśli tak, to w jaki sposób zostały uwzględnione w przekazanych danych? Jeśli
nie, to czy nie ma ich również w przekazanych danych?

Krok 4. Podsumowanie
W celu utrwalenia informacji dotyczących źródeł danych przestrzennych, wejdź na stronę
http://geoportal.gov.pl i w menu „Usługi” odszukaj „Rejestr usług”, gdzie znajdziesz listę dostępnych
usług dla zbiorów danych IIP.
Które z nich mogą być szczególne przydatne do weryfikacji danych dokumentów planistycznych?
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Wybrane aspekty
poprawności plików GML

inż. Paweł Soczewski
GISPartner Sp. z o.o.
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Monitoring planowania
przestrzennego
– zastosowanie analiz baz
danych przestrzennych
(3 h L)
Instrukcja dla uczestnika/uczestniczki

Zespół Centrum UNEP/GRID-Warszawa
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Niezbędne wtyczki w programie QGIS:



Georeferencer GDAL
MMQGIS

Ćwiczenie 3: Wyznaczenie powierzchni przeznaczenia terenów pod funkcje
wskazane w studium, jako udziału w powierzchni gminy na potrzeby aktualnego
formularza PZP-1
Celem zadania jest zdobycie informacji potrzebnych do wypełnienia fragmentu tabeli poniżej
(oznaczenie czerwoną ramką). Do celów ćwiczenia będziemy pracować na dwóch wybranych planach
miejscowych gminy Wilamowice znajdujących się północno-wschodniej części gminy.

Etap 1

Etap 2

•Podczytanie potrzebnych danych

•Agregacja obiektów o takim samym przeznaczeniu terenu

Etap 3

•Przypisanie przeznaczenia terenu z planów miejscowych do oznacznień
z formularza PZP-1

Etap 4

•Obliczenie powierzchni obszarów funkcjonalnych (wskaźniki do
formularza PZP-1)
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Krok 1: Wczytaj projekt „cwiczenie3” umieszczony w katalogu danych do realizowanego bloku ćwiczeń.
Dane wektorowe wykorzystane w ćwiczeniu: zasięgi miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gminy Wilamowice („mpzp_wilamowice”), granica zasięgu wybranych planów gminy
(„granice_mpzp”), przeznaczenie terenu z wybranych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gminy Wilamowice („tereny_wilamowice”).

Krok 2: Agregacja obiektów o takim samym przeznaczeniu terenu w planie miejscowym
(„tereny_wilamowice”).
4. Wystylizuj warstwę „tereny_wilamowice”, klasyfikując tereny z zastosowaniem kolumny
„rodzaj”.
5. Z górnego menu wybierz „Wektor  Narzędzia geoprocesingu  Agreguj (Dissolve)” jako
warstwę wejściową wczytaj „tereny_wilamowice”, jako pole agregacji – kolumnę „rodzaj”. Nadaj
nazwę pliku wyjściowego „agregacja_mpzp” i kliknij OK.
6. Sprawdź, ile obiektów powstało w wyniku agregacji otwierając tabelę atrybutów.
Krok 3: Przypisanie do przeznaczenia terenu z planów miejscowych oznaczeń z formularza PZP-1.
3. Dodaj nową kolumnę o nazwie „PZP1” i przypisz oznaczenia z formularza PZP1
do zagregowanych obiektów, patrząc na kolumnę „rodzaj_opis”.
4. Wykonaj agregację obiektów o takim samym oznaczeniu z formularza PZP-1. Z górnego menu
wybierz „Wektor  Narzędzia geoprocesingu  Agreguj”. Jako warstwę wejściową wczytaj
„agregacja_mpzp, jako pole agregacji – kolumnę „PZP1”. Nadaj nazwę pliku wyjściowego
„agregacja_mpzp_PZP1” i kliknij OK.

Krok 4: Obliczenie powierzchni poszczególnych obszarów funkcjonalnych oraz ich udziału w całkowitej
powierzchni gminy (wskaźniki do formularza PZP-1).
4. Oblicz procentowy udział powierzchni każdego z obiektów w całkowitej powierzchni gminy,
tworząc nowe pole o nazwie „%pow_ha” z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Powierzchnię gminy sprawdź w tabeli atrybutów „granica_gminy”. Zapytanie atrybutowe
powinno brzmieć następująco: ($area / 10000) / 1395.81 * 100
5. W kolumnie „%pow_ha” znajdują się wyniki do wpisania do formularza PZP-1.
6. Przepisz uzyskane wyniki do karty pracy.
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Ćwiczenie 4: Wyznaczenie terenów zwartej zabudowy

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

•Wczytanie potrzebnych danych
•Selekcja budynków (wyłączenie z analizy budynków gospodarczych)
•Wyznaczenie bufora 50 m od budynków
•Wyznaczenie zabudowy zwartej i rozproszonej

•Analiza uzyskanych wyników

Krok 1: Wczytaj projekt „cwiczenie4” umieszczony w katalogu danych do realizowanego bloku ćwiczeń.
Dane wykorzystane w ćwiczeniu: warstwa wektorowa budynków („budynki”), warstwa wektorowa
granic gmin (granica_gminy), WMS ortofotomapy z geoportalu krajowego:
http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/ORTO/MapServer/WMSServer

Krok 2: Selekcja budynków z wyłączeniem tych o funkcji wyłącznie gospodarczej (zgodnie z definicją
zabudowy zwartej znajdującej się w Ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78): „zgrupowanie nie mniej niż 5 budynków, z wyjątkiem budynków o funkcji
wyłącznie gospodarczej, pomiędzy którymi największa odległość sąsiadujących ze sobą budynków nie
przekracza 100 m”).
Zgodnie z § 3 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690): budynek gospodarczy –
budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania
materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego,
budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia,
a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej
i sprzętu oraz płodów rolnych.
1. Dokonaj selekcji budynków z wyłączeniem tych o funkcji wyłącznie gospodarczej. Skorzystaj
z oznaczeń zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. Otwórz tabele atrybutów warstwy „budynki”, wybierz opcję „Zaznacz obiekty, używając
wyrażenia”  wpisz w okno selekcji: „x_kod”=`BUBD18`".
3. Skorzystaj z opcji „Odwróć zaznaczenie”.
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4. Zapisz nową warstwę wyselekcjonowanych budynków: kliknij prawym przyciskiem na warstwę
i zaznacz „Zapisz jako” oraz opcję „zapisz tylko wybrane”, nazywając warstwę
„budynki_selekcja”.
Krok 3: Wyznaczenie bufora 50-metrowego zgodnie z definicją zabudowy zwartej znajdującej się
w Ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78):
„zgrupowanie nie mniej niż 5 budynków, za wyjątkiem budynków o funkcji wyłącznie gospodarczej,
pomiędzy którymi największa odległość sąsiadujących ze sobą budynków nie przekracza 100 m”.
1. Wyznacz bufor 50-metrowy dla warstwy „budynki_selekcja”:
„Wektor  Narzędzia geoprocesingu  Bufor”, a następnie wpisz stałą wartość bufora
o wielkości 50 metrów oraz zaznacz opcję „Agreguj bufory”.
Wynikiem jest jeden zagregowany obiekt o nazwie „bufor_budynki_agregacja”
2. W celu dokonania następnych analiz należy rozbić zagregowany bufor na pojedyncze obiekty:
Wektor  Narzędzia geometrii  Rozbij obiekt wieloczęściowy na jednoczęściowe o nazwie
„bufor_budynki”.
Jako wynik otrzymujemy rozdzielone bufory, które możemy wykorzystać do następnej analizy.
3. Otwórz tabelę atrybutów warstwy „bufor_budynki”
4. Otwórz kalkulator pól, wybierz „Twórz nowe pole”.
Nazwa pola wyjściowego: „ID”.
Typ pola wyjściowego: Liczby całkowite.
W pole wyrażenia wstaw funkcję „$id”, którą znajdziesz w funkcjach „Wiersze”.
W ten sposób nadajemy identyfikator każdemu z obiektów.

Krok 4: Selekcja zabudowy zwartej i zabudowy rozproszonej.
1. Zsumowanie liczby budynków w każdym z powstałych buforów
Uruchom wtyczkę MMQGIS  Wybierz „Combine”  „Spatial Join”
Output Shape: „bufor_budynki”
Spatial Operation: Contains
Data (Join) Layer: budynki_selekcja
Attribute Operation: Sum
Fields: ID
Zapisz plik jako: „suma_budynkow_bufory”
Otwórz tabele atrybutów warstwy „suma_budynkow_bufory”
Tabela zawiera przypisaną liczbę budynków do każdego bufora.
Zgodnie z definicją ww. ustawy zabudowa zwarta to ta, której bufor zawiera 5 lub więcej
budynków.
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2. Zaznacz obiekty, używając wyrażenia  w pole wyrażenia wpisz COUNT>=5.
3. Otwórz „Kalkulator pól” stwórz nową kolumnę, w której rozróżnisz zabudowę zwartą od
rozproszonej
Twórz nowe pole
Nazwa pola wyjściowego: „zwartosc”
Liczby całkowite
Wyrażenie: 1
Upewnij się, że ma zaznaczoną opcję aktualizacji tylko zaznaczonych obiektów.
4. Przejdź do tabeli atrybutów wybierz opcję „Odwróć zaznaczenie”.
5. Powtórz czynność w „Kalkulatorze pól” z punktu 3. Tym razem zaznacz opcję „Aktualizuj
istniejące ople”, wybierz „zwartość” i polu wyrażenia wpisz „0”.
Upewnij się, że ma zaznaczoną opcję aktualizacji tylko zaznaczonych obiektów.
Wystylizuj warstwę „„suma_budynkow_bufory” tak aby rozróżnić tereny zwartej zabudowy od
terenów zabudowy rozproszonej.
Krok 5: Interpretacja wyników.
Zinterpretuj uzyskane wyniki i porównaj je ze przeznaczeniem terenów z rysunków planów miejscowych
dla badanego obszaru oraz ortofotomapy.
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Ćwiczenie 5: Szacowanie chłonności demograficznej terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową w planach miejscowych gminy

Etap 1

•Wczytanie danych do analizy
•Obliczenie całkowitej powierzchni przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową i
mieszkaniowo-usługową w MPZP

Etap 2

Etap
3

•Określenie potencjalnej chłonności terenu
•Selekcja budynków o funkcji mieszkaniowej na obszarach przeznaczonych pod
zabudowę w mpzp
•Oszacowanie liczby mieszkańców na podstawie wyselekcjonowanych budynków

• Potencjał mieszkaniowy do wykorzystania (porównanie wskaźnika potencjalnej
Etap 4 chłonności do oszacowanej liczby mieszkańców)

Dane wykorzystane w ćwiczeniu: przeznaczenia terenów z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego (mpzp_bestwina), warstwa wektorowa budynków z BDOT 10k (budynki), granica gminy
z PRG (granica_gminy).
W trakcie wykonywania ćwiczenia uzupełnij tabelę umieszczoną w karcie pracy:
Powierzchnia
terenów pod
zabudowę

Szacunkowa
liczba
mieszkańców

Szacunkowa
gęstość
zaludnienia

Potencjalna
chłonność
terenu

Chłonność do
wykorzystania

%
zapełnienia
chłonności
terenu

[ha]

[szt.]

[szt./ha]

[szt.]

[szt.]

[%]

Krok 1: Wczytanie danych:
1. Wczytaj projekt o nazwie „ChlonnoscDemograficzna” umieszczony w katalogu danych do
realizowanego bloku ćwiczeń;
W panelu warstw znajdują się wszystkie warstwy wektorowe potrzebne do wykonania ćwiczenia:
granica gminy Bestwina, budynki oraz przeznaczenia terenu z planów miejscowych.
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Krok 2: Obliczenie całkowitej powierzchni przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowousługową w MPZP.
1. Wybierz obszary przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową
w planach miejscowych za pomocą zapytania atrybutowego. W tabeli atrybutów użyj narzędzia:
Zaznacz obiekty, używając wyrażenia, wpisując prawidłowo skonstruowane wyrażenie
z łącznikiem OR;
Wyrażenie powinno brzmieć następująco:
”rodzaj” = ‘MN’ OR ”rodzaj” = ‘MR’ OR ”rodzaj” = ‘MU’
Tak skonstruowane wyrażenie pozwoli wybrać z tabeli atrybutów tereny przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową: jednorodzinną (MN), mieszkaniowo-usługową (MU) oraz zagrodową (MR).
2. Zamknij tabelę atrybutów. Wybrane obszary zapisz na oddzielnej warstwie pod nazwą
„zabudowa_mpzp” pamiętając, żeby zaznaczyć w oknie „Zapisz jako…” opcję „Zapisz tylko
zaznaczone”;
3. Wyłącz widoczność warstwy „mpzp_bestiwna” w panelu warstw po lewej stronie. W widoku
mapy powinny pozostać tereny przeznaczone pod zabudowę w dokumentach planistycznych,
istniejące budynki oraz granica gminy;
Ze względu na fakt, że współczynnik chłonności terenów zabudowanych jest zróżnicowany ze
względu na różne typy zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej, wielorodzinnej, zagrodowej)
konieczne jest zagregowanie (czyli połączenie) obszarów o tej samej charakterystyce w jeden
obiekt i obliczenie ich powierzchni.
4. Z górnego menu wybierz „Wektor  Narzędzia Geoprocessingu  Dissolve”. Uzupełnij okno
polecenia zgodnie z poniższym rysunkiem (wybierając kolumnę „rodzaj” jako pole agregacji)
i kliknij „Run”;
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5. Do mapy została dodana warstwa tymczasowa „Agreguj”. W nowej warstwie powinny
znajdować się trzy obiekty o różnych rodzajach zabudowy mieszkaniowej;
6. Kalkulatorem pól w tabeli atrybutów dodaj nowe pole o nazwie „pow_ha” i oblicz pole
powierzchni wyrażone w hektarach. Zwróć uwagę na typ danych tworzonego pola i dokładność.
Kliknij OK;

7. Zapisz i wyłącz edycję. Zamknij tabelę atrybutów;
8. Zapisz tabelę atrybutów w postaci arkusza kalkulacyjnego. W tym celu uruchom narzędzie
„Zapisz jako…” i w formacie pliku wybierz „Arkusz kalkulacyjny Open Document”. Odznacz
opcję „Dodaj zapisany plik do mapy”;
9. Otwórz plik w arkuszu kalkulacyjnym i dokonaj w nim dalszych obliczeń chłonności terenu (krok
3).
Krok 3: Określenie potencjalnej chłonności terenu na podstawie wyliczonej powierzchni.
1. Uwzględniając wskaźnik gęstości zaludnienia, oblicz wartość potencjalnej chłonności
demograficznej terenu. Przy wyborze odpowiedniego wskaźnika kieruj się typem jednostki
terytorialnej oraz rodzajem zabudowy.
a. Zabudowa jednorodzinna:
 Na terenach wiejskich, ekstensywnych, słabo zaludnionych – 10 os./ha,
 W gminach podmiejskich – 25 os./ha,
 W miastach – 40 os./ha;
b. Zabudowa wielorodzinna – 150 os./ha.
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Krok 4: Selekcja budynków o funkcji mieszkaniowej na terenach przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową zgodnie z zapisami planów miejscowych.
1. Z warstwy reprezentującej budynki na podstawie tabeli atrybutów wybierz obiekty o funkcji
mieszkaniowej, stosując odpowiednie wyrażenie;
Oznaczenia stosowane w Bazie Danych Obiektów Topograficznych 10k znajdują się w załączniku nr 2
do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie
bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także
standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1642). W folderze z danymi do
ćwiczenia znajduje się plik PDF z treścią załącznika nr 2.
Poprawnie wyrażenie powinno zostać sformułowane następująco:
"x_kod" = 'BUBD01' OR "x_kod" = 'BUBD02' OR "x_kod" = 'BUBD03'
OR "x_kod" = 'BUBD04'
2. Wybrane budynki o funkcji mieszkaniowej przetnij z warstwą „Agreguj”
„Wektor  Narzędzia geoprocesingu  Przytnij”.
Jako warstwę wejściową wybierz „budynki”, jako maskę „Agreguj”.
Nadaj nazwę pliku wyjściowego „budynki_wybrane” i zapisz go w odpowiedniej lokalizacji.
Kliknij OK. Program wykona polecenie używając tylko zaznaczonych obiektów;

Krok 5: Oszacowanie liczby mieszkańców z przyjęciem następujących założeń:
a) Budynek jednorodzinny – 4 os./obiekt,
b) Budynek wielorodzinny – 1 os./35 m2 powierzchni użytkowej mieszkań (przy założeniu, że
powierzchnia użytkowa mieszkań stanowi 85% powierzchni całkowitej budynku liczonej jako
iloczyn pola powierzchni obrysu budynku [m2] i liczby kondygnacji);
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1. Do warstwy wyselekcjonowanych i przyciętych do odpowiedniego zasięgu przestrzennego
budynków („Przycięte”) dodaj nową kolumnę, w której zostanie wpisana szacowana liczba
mieszkańców. W tym celu uruchom tryb edycji i wykorzystaj funkcję "New Field Nazwa pola
„mieszk”, typ pola „Liczby całkowite (integer)”;

2. Spośród budynków za pomocą zapytania atrybutowego wybierz budynki mieszkaniowe
jednorodzinne (Zaznacz obiekty, używając wyrażenia: "x_kod" = 'BUBD01') i w nowoutworzonej
kolumnie wpisz odpowiednią wartość zgodnie z założeniami. Aby do wybranych obiektów
przypisać w kolumnie „mieszk” nową wartość, wejdź w „Kalkulator pól  Aktualizuj istniejące
pole”;
3. Wybierz pole do aktualizacji „mieszk” i w oknie „Wyrażenie” wpisz 4. Upewnij się, że masz
zaznaczoną opcję „Aktualizuj tylko zaznaczone obiekty”. Kliknij OK. Sprawdź, czy wartości
zostały przypisane prawidłowo. Zlikwiduj zaznaczenie obiektów na warstwie;
4. Następnie wybierz z warstwy budynki wielorodzinne (Zaznacz obiekty używając wyrażenia:
"x_kod" = 'BUBD02' OR "x_kod" = 'BUBD03' OR "x_kod" = 'BUBD04') i dla nich również
zaktualizuj pole „mieszk”, wpisując w „Kalkulatorze pól” odpowiednie wyrażenie zgodne
z założeniami;
Poprawnie skonstruowane wyrażenie powinno mieć następującą składnię:
$area * "liczbaKond" * 0.85 / 35
5. Zsumuj oszacowaną liczbę mieszkańców dla wszystkich budynków. Możesz to zrobić, używając
funkcji z górnego menu:
„Wektor  Narzędzia analizy  Statystyki pól numerycznych”.
Oblicz statystyki dla warstwy „Przycięte” na podstawie pola „mieszk”;
Krok 6: Obliczenie gęstości zaludnienia.
1. Oblicz szacunkową gęstość zaludnienia na terenach przeznaczonych w planach miejscowych
pod zabudowę.
Krok 7: Porównanie wskaźnika potencjalnej chłonności do oszacowanej liczby mieszkańców –
wyliczenie procentowego „zapełnienia” terenu.
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1. Oblicz, używając kalkulatora, ile potencjalnej chłonności demograficznej terenu nie
wykorzystuje istniejąca zabudowa (ile chłonności pozostaje do wykorzystania) oraz jaki %
chłonności został już wykorzystany.
Krok 8: Przeanalizuj aspekt chłonności demograficznej dla wybranej jednostki terytorialnej.
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Karta pracy
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Ćwiczenie 3
Uzupełnij wskazane pola w formularzu PZP-1

Ćwiczenie 5
Uzupełnij poniższą tabelę
Powierzchnia
terenów pod
zabudowę

Szacunkowa
liczba
mieszkańców

Szacunkowa
gęstość
zaludnienia

Potencjalna
chłonność
terenu

Chłonność do
wykorzystania

%
zapełnienia
chłonności
terenu

[ha]

[szt.]

[szt./ha]

[szt.]

[szt.]

[%]
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Zarządzanie węzłem IIP
za pomocą dostępnych
narzędzi udostępniania
(1 h W/2 h L)

Instrukcja dla uczestnika/uczestniczki

Zespół OPEGIEKA Sp. z o.o.
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Cel ćwiczeń: Porównanie źródeł danych służących do przygotowania mapy
niezabudowanych działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wraz
z oceną ich atrakcyjności

•Wczytanie danych z usług WMS
Ćwiczenie 1

•Omówienie ich możłiwości i ograniczeń

•Wczytanie danych z plików danych wektorowych
Ćwiczenie 2

•Wskazanie możłiwości zastosowania oraz ograniczeń i problemów

•Przygotowanie danych do publikacji w usłudze WMS
Ćwiczenie 3a

•Przeprowadzenie analiz przestrzennych na danych źródłwoych
Ćwiczenie 3b

•Przygotowanie paczki danych, zawierającej wyniki analizy oraz informacje
o symbolizacji konieczne do publikacji w usłudze WMS

324

Ćwiczenie 1: Wczytanie danych z usług WMS, przygotowanie kompozycji danych mapy
ewidencyjnej, zasadniczej, MPZP i EMUiA
Krok 1: Stworzenie nowego projektu
W QGIS należy wybrać „Projekt  Nowy”.
Krok 2: Podłączenie usług WMS do QGIS
1. W QGIS wybierz „Warstwa  Dodaj warstwę  Dodaj warstwę WMS/WMTS”;
2. W oknie dodawania usługi wybierz „Nowa”;
3. W polu „Nazwa” wpisz „bestwina_wms_mpzp”, w polu URL wpisz:
http://power.lab.opegieka.pl/geoserver/bestwina_mpzp/wms
4. W polu „Nazwa użytkownika” wpisz „power”, w polu hasło „power2017”;
5. Zatwierdź przyciskiem OK;
6. W oknie dodawania usługi wybierz „nowa”;
7. W polu „nazwa” wpisz „bestwina_wms_mz”, w polu URL wpisz:
http://power.lab.opegieka.pl/geoserver/bestwina_mz/wms
8. W polu „nazwa użytkownika” wpisz „power”, w polu hasło „power2017”;
9. Zatwierdź przyciskiem OK;
10. W oknie dodawania usługi wybierz „Nowa”;
11. W polu „Nazwa” wpisz „bestwina_wms_egib”, w polu URL wpisz:
http://power.lab.opegieka.pl/geoserver/bestwina_egib/wms
12. W polu „Nazwa użytkownika” wpisz „power”, w polu hasło „power2017”;
13. Zatwierdź przyciskiem OK;
14. W oknie dodawania usługi wybierz „Nowa”;
15. W polu „Nazwa” wpisz „emuia_wms”, w polu URL wpisz:
http://power.lab.opegieka.pl/geoserver/emuia/wms
16. W polu „Nazwa użytkownika” wpisz „power”, w polu hasło „power2017”;
17. Zatwierdź przyciskiem OK;
18. Zamknij okno dodawania warstw WMS przyciskiem „Zamknij”.
Krok 3: Podłączenie warstw do okna mapy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

W oknie „panel przeglądarki” wybierz warstwę „Bestwina_wms_mpzp  tereny”;
W oknie „panel przeglądarki” wybierz warstwę „Bestwina_wms_egib  egb_dzialki”;
W oknie „panel przeglądarki” wybierz warstwę „emuia_wms  prg_ulicanazwa”;
W oknie „panel przeglądarki” wybierz warstwę „emuia_wms  prg_punktadresowy”;
W oknie „panel przeglądarki” wybierz warstwę „Bestwina_wms_mz  mz_dxf_linie”;
W oknie „panel przeglądarki” wybierz warstwę „Bestwina_wms_mz  mz_dxf_punkty”;
Przesuń, przybliż mapę, skorzystaj z narzędzi identyfikacji obiektów.
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Ćwiczenie 2: Wczytanie danych z plików, przygotowanie kompozycji danych mapy
ewidencyjnej, zasadniczej, MPZP i EMUiA
Krok 1: Stworzenie nowego projektu
1. W QGIS należy wybrać „Projekt  Nowy”.
Krok 2: Wczytanie danych o terenach MPZP
1. Wczytaj do projektu danych MPZP z pliku „dane źródłowe\2\Tereny Bestwina.shp” poprzez
przeciągnięcie pliku do okna QGIS;
2. Otwórz tabelę atrybutów.
Krok 3: Wczytanie danych o działkach
1. Wczytaj do projektu danych działkach z pliku „dane źródłowe\2\dzialkiD.shp” poprzez
przeciągnięcie pliku do okna QGIS;
2. Otwórz tabelę atrybutów.
Krok 4: Wczytanie danych o punktach adresowych
1. Wczytaj do projektu danych adresowych z plików „dane źródłowe\2\EMUIA_GML_*.xml ”
poprzez przeciągnięcie pliku do okna QGIS;
2. Podczas wczytywania danych wybierz jedynie klasę „AD_PunktAdresowy”.
Krok 5: Wczytanie danych mapy zasadniczej
1. W menu głównym wybierz „Wektor  DXF Import/Convert  Import or convert”;
2. W oknie importu DXF wybierz „Browse” i zaznaczyć wybrany plik mapy zasadniczej (import
jest długotrwały);
3. Odznacz opcję i „group layer”;
4. Zaznacz opcję „Save as shape-files” i wskaż dowolny katalog zapisu danych;
5. Kliknij „Import”;
6. Po zakończeniu importu zamknij okno importera.
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Ćwiczenie 3a: Przygotowanie danych MPZP do przekazania w celu publikacji
Grupa podstawowa:
Krok 1: Stworzenie nowego projektu
2. W QGIS należy wybrać „Projekt  Nowy”.
Krok 2: Wczytanie danych o terenach MPZP
1. Wczytaj do projektu danych MPZP z pliku „dane źródłowe\3a\tereny.shp” poprzez
przeciągnięcie pliku do okna QGIS;
2. Otwórz właściwości stylu i wybierz zakładkę „Styl”;
3. Z rozwijalnej listy wybierz „Wartość unikalna” jako atrybut, wskaż „Rodzaj” i kliknij „Klasyfikuj”;
4. Na wygenerowanej liście należy nadać odpowiedni styl wyświetlania. Przykładowy styl zapisany
jest w pliku mpzp.qml;
5. Po przygotowaniu stylu zapisz gom wybierając „Styl  Zapisz styl  Plik stylu warstwy QGIS”;
6. Plik należy zapisać w katalogu z danymi pod nazwą „tereny.qml”.
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Ćwiczenie 3b: Przygotowanie mapy niezabudowanych działek przeznaczonych pod
budownictwo mieszkaniowe wraz z oceną ich atrakcyjności
Grupa zaawansowana:
Krok 1: Stworzenie nowego projektu
1. W QGIS należy wybrać „Projekt  Nowy”.
Krok 2: Podłączenie usług WFS do QGIS
14. W QGIS wybierz „Warstwa  Dodaj warstwę  Dodaj warstwę WFS”;
15. W oknie dodawania usługi wybierz „Nowa”;
16. W polu „Nazwa” wpisz „bestwina_wfs_mpzp”, w polu URL wpisz:
http://power.lab.opegieka.pl/geoserver/bestwina_mpzp/wfs
17. W polu „Nazwa użytkownika” wpisz „power”, w polu hasło „power2017”;
18. Zatwierdź przyciskiem OK;
19. W oknie dodawania usługi wybierz „Nowa”;
20. W polu „Nazwa” wpisz „bestwina_wfs_mz”, w polu URL wpisz:
http://power.lab.opegieka.pl/geoserver/bestwina_mz/wfs
21. W polu „Nazwa użytkownika” wpisz „power”, w polu hasło „power2017”;
22. Zatwierdź przyciskiem OK;
23. W oknie dodawania usługi wybierz „Nowa”;
24. W polu „Nazwa” wpisz „bestwina_wfs_egib”, w polu URL wpisz:
http://power.lab.opegieka.pl/geoserver/bestwina_egib/wfs
25. W polu „Nazwa użytkownika” wpisz „power”, w polu hasło „power2017”;
26. Zatwierdź przyciskiem OK;
27. W oknie dodawania usługi wybierz „Nowa”;
28. W polu „Nazwa” wpisz „emuia_wfs”, w polu URL wpisz:
http://power.lab.opegieka.pl/geoserver/emuia/wfs
29. W polu „Nazwa użytkownika” wpisz „power”, w polu hasło „power2017”;
30. Zatwierdź przyciskiem OK;
31. Zamknij okno dodawania warstw WMS przyciskiem „Zamknij”.

Krok 3: Podłączenie warstw do okna mapy
1.
2.
3.
4.

W oknie „Panel przeglądarki” wybierz warstwę „Bestwina_wfs_mpzp  tereny”;
W oknie „Panel przeglądarki” wybierz warstwę „Bestwina_wfs_egib  egb_dzialki”;
W oknie „Panel przeglądarki” wybierz warstwę „Bestwina_wfs_mz  jezdnia_linie”;
W oknie „Panel przeglądarki” wybierz warstwę „Bestwina_wfs_mz 
os_przewodu_elektroenergetyczne_line”;
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5. W oknie „Panel przeglądarki” wybierz warstwę „Bestwina_wfs_mz 
os_przewodu_kanalizacyjne_line”;
6. W oknie „Panel przeglądarki” wybierz warstwę „Bestwina_wfs_mz 
os_przewodu_wodociagowe_line”;
7. Dodanie punktów adresowych w zakresie gminy Bestwina:
a. W menu głównym wybierz „Warstwy  Dodaj warstwę  Dodaj warstwę WFS”;
b. Z listy usług wybierz emuia_wfs i kliknnij „Połącz”;
c. Na liście warstw zaznacz „prg_punktadresowy” i wybierz „Stwórz zapytanie”;
d. W polu „Gdzie należy wpisać: wartość”:
"miejscowosc" = 'Bestwina' OR "miejscowosc" = 'Bestwinka' OR "miejscowosc" =
'Kaniów' OR "miejscowosc" = 'Janowice';
e. Okno definicji zapytania należy zamknąć przyciskiem „OK”, a następnie kliknąć
„Dodaj”.
Krok 4: Odfiltrowanie terenów nieprzeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na warstwę „Tereny” i wybierz „Filtr”;
2. Stosując dostępne narzędzia, odfiltrowuj dane, zawierające w kolumnie „rodzaj” wartości:
„MN”, „MR” lub „MU”
"rodzaj" = 'MN' OR "rodzaj" = 'MR' OR "rodzaj" = 'MU';
3. Zatwierdź przyciskiem OK.
Krok 5: Wygenerowanie warstwy niezabudowanych działek przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe
1. Z menu głównego wybierz „Wektor  Zapytanie przestrzenne  Zapytanie przestrzenne”;
2. W polu „Wybierz obiekty źródłowe z” wybierz „egb_dzialki”, w polu „Gdzie obiekt jest” wybierz
„przecina (intersects)”, w polu „Obiekty odniesienia” wybierz „tereny”, w polu „Użyj wyniku do
„twórz nową selekcję” i zatwierdź, klikając „Zastosuj”;
3. Po zakończeniu procesu w tym samym oknie zmień wartość w polu „Obiekty odniesienia” na
„emuia:prg_punktadresowy” i „Użyj wyniku do” na „Usuń z bieżącej selekcji”. Ponownie
wybierz „Zastosuj”;
4. Po zakończeniu analizy zamknij okno przyciskiem „Zamknij”;
5. Na liście warstw zaznacz warstwę „egb_dzialki”;
6. W menu głównym wybierz „Edycja  Kopiuj obiekty”;
7. W menu głównym wybierz „Edycja  Wklej obiekty jako  Nowa warstwa tymczasowa/new
sketch layer”;
8. W polu nazwa wprowadź „niezabudowane dzialki budowlane” i kliknij „OK”;
9. Z listy warstw wyłącz warstwy „egb_dzialki” i tereny.
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Krok 6: Dodanie atrybutów do warstwy niezabudowane działki budowlane
1. Prawym przyciskiem myszy kliknij na warstwę „Niezabudowane działki budowlane” i wybierz
„Właściwości”;
2. W oknie właściwości przejdź do zakładki „Pola” i wybierz kolejno „Przełącz tryb edycji” i „Dodaj
pole”;
3. W polu nazwa wprowadź „Dostep_do_drogi”, w polu „Typ” wprowadź „Liczby
całkowite(Integer)”. Zatwierdź OK;
4. Wybierz „Dodaj pole”;
5. W polu nazwa wprowadź „Odleglosc_sieci_wodociagowej”, w polu „Typ” wprowadź „Liczby
całkowite(Integer)”. Zatwierdź OK;
6. Wybierz „Dodaj pole”;
7. W polu nazwa wprowadź „Odleglosc_sieci_kanalizacyjnej”, w polu „Typ” wprowadź „Liczby
całkowite(Integer)”. Zatwierdź OK;
8. Wybierz „Dodaj pole”;
9. W polu nazwa wprowadź „Odleglosc_sieci_elektrycznej”, w polu „Typ” wprowadź „Liczby
całkowite(Integer)”. Zatwierdź OK;
10. Wybierz „Dodaj pole”;
11. W polu nazwa wprowadź „Atrakcyjnosc”, w polu „Typ” wprowadź „Liczby całkowite(Integer)”.
Zatwierdź OK;
12. Kliknij przycisk „Przełącz tryb edycji” i zatwierdź zmiany przyciskiem „Zachowaj”;
13. Zamknij okno przyciskiem OK.

Krok 7: Wygenerowanie buforów dookoła jezdni
1. W menu głównym wybierz „Wektor  narzędzia geoprocessingu  bufor o stałej szerokości”;
2. W polu „Warstwa wejściowa” ustaw „jezdnia_linie”, w polu „Odległość” ustaw „10”, wybierz
„uruchom/run”;
3. Dla wygenerowanej warstwy „Otoczka” ustaw nazwę „jednia_bufor”;
4. Wyłącz warstwę „jezdni_linie”.
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Krok 8: Wygenerowanie buforów dookoła sieci kanalizacyjnej
1. W menu głównym wybierz „Wektor  Narzędzia geoprocessingu  Bufor o stałej
szerokości”;
2. W polu „Warstwa wejściowa” ustaw „os przewodu_kanalizacyjne_linie”, w polu „Odległość”
ustaw „10”, wybierz „uruchom/run”;
3. Dla wygenerowanej warstwy „Otoczka” ustaw nazwę „kanalizacyjna_10m”;
4. Czynności 1–3 ponów dla wartości odległości 20, 50 i 100 m, posługując się analogicznymi
nazwami warstw wynikowych;
5. Wyłącz warstwę „os przewodu_ kanalizacyjne _linie” z listy dostępnych warstw.
Krok 9: Wygenerowanie buforów dookoła sieci wodociągowej
1. W menu głównym wybierz „Wektor  Narzędzia geoprocessingu  Bufor o stałej
szerokości”;
2. W polu „Warstwa wejściowa” ustaw „os przewodu_wodociagowe_linie”, w polu „Odległość”
ustaw „10”, wybierz „uruchom/run”;
3. Dla wygenerowanej warstwy „Otoczka” ustaw nazwę „wodociagowa_10m”;
4. Czynności 1–3 ponów dla wartości odległości 20, 50 i 100 m, posługując się analogicznymi
nazwami warstw wynikowych;
5. Wyłącz warstwę „os przewodu_ wodociagowe _linie” z listy dostępnych warstw.
Krok 10: Wygenerowanie buforów dookoła sieci elektrycznej
1. W menu głównym wybierz „Wektor  Narzędzia geoprocessingu  Bufor o stałej szerokości”;
2. W polu „Warstwa wejściowa” ustaw „os przewodu_elektroenergetyczne_linie”, w polu
„Odległość” ustaw „10”, wybierz „uruchom/run”;
3. Dla wygenerowanej warstwy „Otoczka” ustaw nazwę „elektryczna_10m”;
4. Czynności 1–3 ponów dla wartości odległości 20, 50 i 100 m, posługując się analogicznymi
nazwami warstw wynikowych;
5. Wyłącz warstwę „os przewodu_elektroenergetyczne_linie” z listy dostępnych warstw.
Krok 11: Obliczenie wartości atrybutów warstwy „niezabudowane_działki_budowlane”
1. Otwórz tabelę atrybutów warstwy „niezabudowane_działki_budowlane” i włącz tryb edycji;
2. Z listy atrybutów wybierz „dostęp_do_drogi”. W polu wartości do wskawienia wpisz „0”
i wybierz „Aktualizuj wszystko”;
3. Z listy atrybutów wybierz „odleglosc_od_sieci_wodociagowej”. W polu wartości do wskawienia
wpisz „200” i wybierz „Aktualizuj wszystko”;

331

4. Z listy atrybutów wybierz „odleglosc_od_sieci_kanalizacyjnej”. W polu wartości do wskawienia
wpisz „200” i wybierz „Aktualizuj wszystko”;
5. Z listy atrybutów wybierz „odleglosc_od_sieci_elektrycznej”. W polu wartości do wstawienia
wpisz „200” i wybierz „Aktualizuj wszystko”;
6. Podczas wykonywania kolejnych działań tabelę atrybutów pozostaw otwartą;
7. Wybierz „Wektor  Zapytanie przestrzenne  Zapytanie przestrzenne”;
8. W polu „Wybierz obiekty źródłowe z” wybierz „niezabudowane_dzialki_budowlane”, w polu
„Gdzie obiekt jest” wybierz „przecina (intersects)”, w polu „Obiekty odniesienia” wybierz
„jezdnia_bufor”, w polu „Użyj wyniku do” „twórz nową selekcję” i zatwierdź, klikając „Zastosuj”;
9. W tabeli atrybutów, z listy atrybutów wybierz „dostęp_do_drogi”. W polu wartości do
wstawienia wpisz „1” i wybierz „Aktualizuj zaznaczone”;
10. W oknie „Zapytanie przestrzenne”, w polu „wybierz obiekty źródłowe z” wybierz
„niezabudowane_dzialki_budowlane”, w polu „Gdzie obiekt jest” wybierz „przecina
(intersects)” i odznacz checkbox poniżej, w polu „Obiekty odniesienia” wybierz
„wodociągowe|_100m”, w polu „Użyj wyniku do” „twórz nową selekcję” i zatwierdź, klikając
„Zastosuj”;
11. W tabeli atrybutów, z listy atrybutów wybierz „odleglosc_od_sieci_wodociagowej”. W polu
wartości do wstawienia wpisz „100” i wybierz „aktualizuj zaznaczone”;
12. W oknie „Zapytanie przestrzenne”, w polu „wybierz obiekty źródłowe z” wybierz
„niezabudowane_dzialki_budowlane”,w polu „Gdzie obiekt jest” wybierz „przecina (intersects)”
i odznacz checkbox poniżej, w polu „Obiekty odniesienia” wybierz „wodociągowe|_50m”,
w polu „użyj wyniku do „twórz nową selekcję” i zatwierdź, klikając „Zastosuj”;
13. W tabeli atrybutów, z listy atrybutów wybierz „odleglosc_od_sieci_wodociagowej”. W polu
wartości do wstawienia wpisz „50” i wybierz „aktualizuj zaznaczone”;
14. W oknie „Zapytanie przestrzenne”, w polu „wybierz obiekty źródłowe z” wybierz
„niezabudowane_dzialki_budowlane”,w polu „Gdzie obiekt jest” wybierz „przecina (intersects)”
i odznacz checkbox poniżej, w polu „Obiekty odniesienia” wybierz „wodociągowe|_20m”,
w polu „Użyj wyniku do” „twórz nową selekcję” i zatwierdź, klikając „Zastosuj”;
15. W tabeli atrybutów, z listy atrybutów wybierz „odleglosc_od_sieci_wodociagowej”. W polu
wartości do wstawienia wpisz „20” i wybierz „aktualizuj zaznaczone”;
16. W oknie „Zapytanie przestrzenne”, w polu „wybierz obiekty źródłowe z” wybierz
„niezabudowane_dzialki_budowlane”, w polu „Gdzie obiekt jest” wybierz „przecina
(intersects)” i odznacz checkbox poniżej, w polu „Obiekty odniesienia” wybierz
„wodociągowe|_10m”, w polu „Użyj wyniku do” „twórz nową selekcję” i zatwierdź, klikając
„Zastosuj”;

332

17. W tabeli atrybutów, z listy atrybutów wybierz „odleglosc_od_sieci_wodociagowej”. W polu
wartości do wstawienia wpisz „10” i wybierz „aktualizuj zaznaczone”;
18. Kroki od 10 do 17 powtórz dla sieci elektrycznej i kanalizacyjnej;
19. W tabeli atrybutów, z listy atrybutów wybierz „atrakcyjnosc” i kliknij przycisk „Wyrażenie”;
20. Posługując się listą dostępnych funkcji, wprowadź następujące wyrażenie:
round( (600-( "Odleglosc_sieci_wodociagowej" + "Odleglosc_sieci_kanalizacyjnej" +
"Odleglosc_sieci_elektrycznej") +200* "Dostep_do_drogi")*100/770,2);
21. Zamknij edytor wyrażenia i zastosuj zmiany przyciskiem „aktualizuj wszystkie”;
22. Wyłącz tryb edycji zachowując zmiany. Zamknij okno atrybutów;
23. Z listy warstw usuń wszystkie warstwy, poza „niezabudowane_dzialki_budowlane”;
24. Otwórz okno właściwości warstwy „niezabudowane_dzialki_budowlane” i przejdź do zakładki
„Styl”;
25. W oknie właściwości, w zakładce „Styl”, z rozwijalnej listy typu stylu wybierz „wartość
unikalna”. Z listy „Kolumna” wybierz „odleglosc_sieci_wodociagowej”. Z listy „Paleta kolorów”
wybierz „RdYlGn”. Kliknij przycisk „klasyfikuj”;
26. Rozwiń przycisk „Styl” i wybierz „Zapisz styl  Styl pliku warstwy QGIS”;
27. Zapisz styl jako „dzialki_odleglosc_od_wodociagu.qml”;
28. W oknie właściwości, w zakładce „Styl”, z rozwijalnej listy typu stylu wybierz „Wartość
unikalna”. Z listy „Kolumna” wybierz „odleglosc_sieci_kanalizacyjnej”. Z listy „Paleta kolorów”
wybierz „RdYlGn”. Kliknij przycisk „Klasyfikuj”;
29. Rozwiń przycisk „Styl” i wybierz „Zapisz styl  Styl pliku warstwy QGIS”;
30. Zapisz styl jako „dzialki_odleglosc_od_kanalizacji.qml”;
31. W oknie właściwości, w zakładce „Styl”, z rozwijalnej listy typu stylu wybierz „Wartość
unikalna”. Z listy „Kolumna” wybierz „odleglosc_sieci_elektrycznej”. Z listy „Paleta kolorów”
wybierz „RdYlGn”. Kliknij przycisk „Klasyfikuj”;
32. Rozwiń przycisk „Styl” i wybierz „Zapisz styl  Styl pliku warstwy QGIS”;
33. Zapisz styl jako „dzialki_odleglosc_od_sieci_elektrycznej.qml”;
34. W oknie właściwości, w zakładce „Styl”, z rozwijalnej listy typu stylu wybierz „Symbol
stopniowy”. Z listy „Kolumna” wybierz „Atrakcyjność”. Z listy „Paleta kolorów” wybierz
„RdYlGn”;
35. Z listy „Tryb” wybierz „Ładny podział”. Dla wydajnego wyświetlania w usłudze WMS warto
ograniczyć liczbę przedziałów. W polu „Liczba klas” wybierz 5;
36. Rozwiń przycisk „Styl” i wybierz „Zapisz styl  Styl pliku warstwy QGIS”;
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37. Zapisz styl jako „atrakcyjnosc.qml”. Zamknij okno właściwości warstwy;
38. Zapisz dane warstwy „niezabudowane_dzialki_budowlane” jako plik GML, klikając prawym
przyciskiem myszy na nazwę warstwy i wybierając „Zapisz jako”;
39. W formularzu zapisu danych wybierz format „Geography Markup Language [GML] i wskaż
katalog zapisu danych, gdzie zapisane są wynikowe style;
UWAGA! Do zapisu danych nie zaleca się stosowania plików ShapeFile, ponieważ obcinane
są nazwy atrybutów, sprawiając, że wygenerowane style nie działają z takimi danymi;
40. Wygenerowany plik GML oraz style w postaci QML stanowią pełną paczkę danych
pozwalającą administratorowi serwera danych przestrzennych na prawidłową publikację ich
w usłudze WMS.
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