WYSZUKIWANIE JCWP ZA POMOCĄ USŁUGI WMS NA GEOPORTALU GUGIK
1. Wchodzimy na stronę KZGW - http://www.kzgw.gov.pl/ i wybieramy ikonę
GEOPORTAL KZGW umieszczoną w panelu bocznym z lewej strony (Rys. 1 )

Rys. 1

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

Rys. 2

3. Po otwarciu aplikacji w pasku narzędziowym po prawej stronie włączamy usługę WMS (nr 1).
Otworzy się nowe okno WMS i pozostajemy w zakładce Serwisy Predefiniowane. Z listy
wybieramy serwis KZGW – Jednolite części wód powierzchniowych (2013). Zaznaczamy jedynie
adres serwisu i prawym przyciskiem myszy kopiujemy adres (2). Nie ma konieczności wciskania
Połącz! (Rys. 3)

Rys. 3.

4. W nowym oknie otwieramy stronę www.geoportal.gov.pl i odpowiedni moduł, np. Wyszukaj
działkę. Wyświetli nam się aplikacja mapowa mapy.geoportal.gov.pl.
5. Aby dodać do serwisu mapowego warstwę jednolitych części wód powierzchniowych, poprzez
skopiowany adres usługi WMS, należy w prawym górnym roku kliknąć/uaktywnić znak ‘duże
oko’ (nr 1). Pojawi się dodatkowy pasek narzędziowy z ikoną WMS, którą klikamy lewym
przyciskiem myszy (nr 2).
6. Następnie pojawi się dodatkowe okno Dodaj mapę. Z dostępnych zakładek w oknie wybieramy
drugą od lewej – Dodaj nowy serwis (nr 3).
7. W oknie edycyjnym Adres usługi wklejamy wcześniej skopiowany adres serwisu WMS
z Geoportalu KZGW – Jednolite części wód powierzchniowych (2013) lub korzystamy z adresu:
http://geoportal.kzgw.gov.pl/services/KZGW_2012/3JCWP/MapServer/WMSServer (nr 4).
8. Po uaktywnieniu się funkcji – klikamy przycisk Połącz (nr 5)
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Rys. 4.
9. Następnie wyświetlą się informacje na temat Właściwości serwisu, gdzie możemy zmienić np.
przezroczystość warstw czy ich układ odwzorowania. Następnie klikamy przycisk funkcji –
Dodaj.
10. Warstwy zostają dodane oraz wyświetli się okno Zawartość mapy (Rys. 5).

11. 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).
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12. Następnie należy przełączyć w pionowym pasku narzędziowym z lewej strony na
narzędzie Identyfikacja (zielony kwadrat z literą i) (Rys. 5)
13. 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 dostępnej warstwie/WMS. Po rozwinięciu paska strzałką z prawej strony okna
identyfikacji,
pokazują
się
podstawowe
charakterystyki
JCWP
wraz
z danymi/ustaleniami z odpowiedniego planu gospodarowania wodami (Rys. 5 i 6)

Rys. 5. Widok mapy w skali 1: 50 000

14. Przy odpowiednim pomniejszeniu mapy widoczne są obrysy działek (czerwony kontur) wraz
z numerami działek ewidencyjnych (Rys. 6). Wystarczy zlokalizować szukaną działkę i kliknąć
na nią lewym przyciskiem myszy. Pojawi się okno identyfikacyjne widocznej warstwy tj.
nr działki i JCWP.

Rys. 6. Widok mapy w skali 1:2000

Na tym etapie można zakończyć proces wyszukiwania JCWP na Geoportalu za pomocą usługi
WMS JCWP.

