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I. Dostępne narzędzia 

 

1. Narzędzia nawigacyjne 

 Pełny widok Zmienia widok mapy do pełnego zasięgu województwa. 

 Przesuń widok Umożliwia przesuwanie widoku mapy. 

 Powiększ prostokątem Powiększa widok mapy do zaznaczonego obszaru. 

 Pomniesz prostokątem Pomniejsza widok mapy. 

 Poprzedni widok Wyświetla poprzedni widok mapy. 

 

Informacja: kółko myszy umożliwia zmianę skali mapy 

 

2. Narzędzia pomiarowe 

 Pomiar odległości 
Umożliwia wykonanie pomiarów odległości na mapie. Podwójne kliknięcie kończy 

pomiar. 

 Pomiar powierzchni 
Umożliwia wykonanie pomiarów powierzchni na mapie. Podwójne kliknięcie 

kończy pomiar. 

 Usuń pomiary Usuwa pomiary z mapy. 

 

3. Narzędzia do rysowania 

 Rysuj punkt Umożliwia rysowanie punktów na mapie. 

 Rysuj linię Umożliwia rysowanie linii na mapie. Podwójne kliknięcie kończy rysunek. 

 Rysuj wielokąt Umożliwia rysowanie wielokątów na mapie. Podwójne kliknięcie kończy rysunek. 

 Usuń wszystkie rysunki Usuwa wszystkie rysunki z mapy. 

 

4. Narzędzia analiz 

 Zaznacz rysunek 
Umożliwia zaznaczenie rysunku na mapie celem narysowania buforu lub wykonania 

analizy odległości. 

 Rysuj bufor Wyświetla bufor o żądanym promieniu wokół zaznaczonych rysunków. 

 Analiza odległości 
Wyświetla tabelę przedstawiającą odległości od zaznaczonych rysunków do form 

ochrony przyrody w promieniu do 30 km. 

 

5. Inne narzędzia 

 
Informacja o formach 

ochrony przyrody 

Wyświetla informacje o formach ochrony przyrody, w tym Standardowe Formularze 

Danych i akty prawne.  

W celu wyświetlenie informacji należy kliknąć na mapie na wybraną formę ochrony 

przyrody. 

 Pokaż / ukryj legendę Umożliwia wyświetlenie panelu zawierającego legendę mapy. 

  
Przyciski umożliwiające zmianę podkładu mapy 
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II. Panel Zbiory danych - zestaw dostępnych warstw informacyjnych. Umożliwia sterowanie 

widocznością poszczególnych warstw na mapie. 

 

 
 

III. Panel Szukaj miejscowości - umożliwia wyszukiwanie miejscowości w województwie 

kujawsko-pomorskim. 
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Możliwe jest również wyszukiwanie działek w obrębie, w którym znajduje się dana 

miejscowość (wyjątek stanowią miasta: Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz i Włocławek). 

 
 

 

Uwaga: udostępnione w serwisie http://geoportal.rdos-bydgoszcz.pl dane dotyczące działek 

ewidencyjnych, których źródłem jest system LPIS (System identyfikacji działek rolnych), 

mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji 

przestrzennej działki oraz oszacowania jej powierzchni. 

Dane te 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. 
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IV. Panel Rejestr form ochrony przyrody - umożliwia szybką lokalizację obiektów 

znajdujących się w rejestrze obszarów Natura 2000 oraz rezerwatów przyrody. 
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V. Przykłady wykorzystania Geoportalu 

 

1. Pomiar odległości 

 
 

2. Informacje o formach ochrony przyrody  
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3. Analiza odległości 

 
 

4. Bufor 

 
 


