WYSZUKIWANIE JCWP W GEOOPORTALU KRAJOWEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ
1. Wchodzimy na stronę KZGW - http://www.kzgw.gov.pl/
2. Wybieramy ikonę GEOPORTAL KZGW umieszczoną w panelu bocznym z lewej strony
(Rys. 1 )

Rys. 1

3. W nowym oknie otworzy się strona Geoportalu:
http://geoportal.kzgw.gov.pl/gptkzgw/. Wybieramy ikonę Przeglądarka map (Rys. 2)

Rys. 2

4. Po otworzeniu się serwisu mapowego, w lewym górnym rogu otwieramy listę
rozwijalną modułów tematycznych (czarną strzałeczką) i wybieramy moduł Jednolite
części wód powierzchniowych (2013) lub inny nas interesujący (Rys. 3)

Rys. 3

5. Po wybraniu odpowiedniego modułu zostaną dołączone do mapy warstwy, a w pasku
Zawartość mapy wyświetli się legenda z dostępnymi warstwami jednolitych części wód
(Jeziorne JCWP, Rzeczne JCWP, Przybrzeżne JCWP, Przejściowe JCWP, Zlewnie JCWP)
(Rys. 4)
W przypadku cieków dostępne są dwa rodzaje danych:
- Rzeczne JCWP – w formacie liniowym (niebieska linia) – przebiegi cieków i nazwy
rzecznych JCWP widoczne są dopiero przy skali/przybliżeniu min. 1:100 000,
- Zlewnie JCWP – w formacie poligonów (czarna przerywana linia) – przebieg zlewni
rzecznej JCWP widoczny jest dopiero przy skali/przybliżeniu min. 1:500 000 (Rys. 4)

Rys. 4

6. W celu zlokalizowania JCWP na interesującym nas terenie należy przybliżyć się do
szukanego miejsca oraz zmienić skalę mapy, aby widoczne były także zlewnie JCWP
(czarna, przerywana linia) i/lub rzeczne JCWP (niebieska linia cieku).
7. Następnie należy przełączyć w pasku narzędziowym na narzędzie Identyfikacja (zielony
kwadrat z literą i) (Rys. 5)

Rys. 5. Widoczne warstwy JCWP w skali 1:500000

8. Następnie lewym przyciskiem myszy klikamy na wybrany poligon zlewni JCWP lub na
interesujący nas ciek/JCWP. Wyświetli się okno identyfikacji JCWP wraz z informacją
o kodzie zlewni JCWP (np. Zlewnie JCWP RW60002113399) lub/i nazwie rzecznej JCWP
(np. Odra w granicach Wrocławia). Po rozwinięciu paska jasną strzałką z prawej strony
okna identyfikacji, pokazują się podstawowe charakterystyki JCWP wraz
z danymi/ustaleniami z odpowiedniego planu gospodarowania wodami (Rys. 6)

Rys. 6. Widoczne warstwy JCWP w skali 1:100000

Na tym etapie można zakończyć proces wyszukiwania JCWP.

! W podobny sposób możemy identyfikować np. jednolite części wód podziemnych (JCWPd),
jednolite części wód jeziorne czy obszary chronione na danych jednolitych częściach wód, tj.
OSN, Natura2000, wody przeznaczone do spożycia, wody przeznaczone do celów
rekreacyjnych. W tym celu należy zacząć proces od pkt 4 Instrukcji poprzez wybór
odpowiedniego modułu tematycznego.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeśli wynik nie jest satysfakcjonujący, np. mapa jest zbyt ogólna i nie możemy się dokładnie
zlokalizować zalecamy sposób wyszukiwania JCW poprzez usługę WMS i Geoportal GUGiK
opisany w osobnej instrukcji.

