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Geoportal - możliwości  

     Geoportal to interaktywna mapa, w której wizualizowane są dane 

przestrzenne. Umożliwia m. in.:  

 wyszukiwanie,  

 przeglądanie,  

 udostępnianie,  

 pobieranie 

 przekształcanie danych przestrzennych.  

 

W związku z tym, iż większość działań gospodarczych można odnieść do 

danych przestrzennych, geoportale stanowią cenne źródło wiedzy dla 

przedsiębiorców, osób fizycznych, administracji publicznej itp. 

 

Planujesz zakup nieruchomości i chcesz sprawdzić informacje o działce? 

Szukasz danych przestrzennych albo dokładnych map topograficznych? 

Znajdziesz je na stronach geoportal.gov.pl i mapy.geoportal.gov.pl. 

Geoportal daje bezpłatny wgląd do wielu cennych danych i umożliwia 

ich łatwą analizę. 

http://geoportal.gov.pl/
http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/


Geoportal  

     Pracując w Geoportalu najczęściej korzystamy z aplikacji mapowej.  

 

Przeglądarka map Geoportalu udostępnia użytkownikom szereg funkcji, 

od możliwości manipulowania widokiem mapy (powiększanie, oddalanie, 

przesuwanie) poprzez dostosowywanie widoczności poszczególnych 

warstw (włączanie, wyłączanie, dodawanie warstw z serwisów WMS, 

zmiana kolejności wyświetlania, zmiana stopnia przezroczystości) oraz 

wykonywanie pomiarów na mapie (długości, odległości), skończywszy na 

możliwości wyszukiwania (obiektów geograficznych, adresów, działek, 

punktów osnowy geodezyjnej, metadanych).  

 

Przed przystąpieniem do pracy w geoportalu dobrze jest ,choć 

pobieżnie, zapoznać się z jego instrukcją obsługi, którą można ściągnąć z 

internetu. 

  Geoportal-podręcznik.pdf 



Geoportal  

     SCENARIUSZ ZAJĘĆ 
Wykorzystujących aplikacje internetowe do załatwienia spraw urzędowych 

 

1.Cel scenariusza 

 Wyszukiwanie informacji w „GEOPORTALU” i „EKW” 

1. Mierzenie pola powierzchni wybranej działki oraz przykładowej trasy na 

mapie 

2. Wyszukiwanie adresu administracyjnego wybranej działki wraz z 

danymi. 

2. Wymagane przygotowanie kursantów – poziom średniozaawansowany 

3. Organizacja zajęć 

 a) Wymagany sprzęt (sala z możliwością zaciemnienia, rzutnik, komputer/laptop  

  z systemem Windows 10 dla każdego kursanta, dostęp do internetu – Wi-Fi). 

 b) Liczba kursantów – max 6 osób/prowadzącego 

 c) Liczba godzin zajęć – 4h 

4. Wykorzystywane aplikacje:  

 – Geoportal (geoportal.gov.pl) 

 – EKW (ekw.ms.gov.pl) 

 -  Księgi Wieczyste (ksiegiwieczyste.pl) 



Geoportal  

     5. Przebieg zajęć: 

 

Część I.  Wprowadzenie - 2h. 

 

 Uruchomić GEOPORTAL (geoportal.gov.pl) i przeglądnąć dostępne 

opcje 

 Wejść na Geoportal krajowy, co spowoduje wyświetlenie interaktywnej 

mapy 

 Znaleźć w internecie i uruchomić instrukcję obsługi geoportalu 

         (geoportal-podręcznik.pdf) 

 Zapoznać się z udostępnionymi z mapą narzędziami, które pozwalają 

na swobodne korzystanie z mapy. 

 Uruchomić EKW i przeglądnąć dostępne opcje. 

 

Część II Realizacja wybranych scenariuszy – 2h. 



Geoportal - start  

     



Geoportal - możliwości  

     

Wybrane scenariusze 



Geoportal   

     
Scenariusz nr 1 

A. Zmierzyć przykładowo pole działki zlokalizowanej 

na ul. Klasztornej 34 we Wrocławiu.  

B. Określić odległość jaką pokonują w drodze do 

szkoły (ul. Kłodzka 9-11) uczniowie zamieszkali w 

domu położonym na przykładowej działce przy ul. 

Klasztornej. 



Geoportal - pomiary  

     A1. Wybieramy stronę  geoportal.gov.pl 

http://geoportal.gov.pl/


     A2. Klikamy na kafelek „Geoportal Krajowy” 

Geoportal - pomiary  



Geoportal - pomiary  

     A3. Wchodzimy na mapę 



Geoportal – pomiary powierzchni  

     A4. Ustawianie potrzebnego widoku na mapie 

Używając przycisków „+” „-” i „Łapka” ustawić na mapie taki widok, 

żeby była na nim widoczna przykładowa lokalizacja. 

Wrocław ul. Klasztorna 34 

W tym celu naciskamy przycisk „+” i prostokątem wybieramy 

interesujący nas fragment mapy. Żeby dostać interesujący nas widok 

operację powtarzamy do skutku. 

W razie złego wyboru prostokąta można go zawsze cofnąć strzałką 

 

UWAGA: Można też używać do tego celu rolki przewijania na myszce (po 

wcześniejszym kliknięciu na przycisk „łapka”. 

 



Geoportal – pomiary powierzchni  

     A5. Wybieramy opcję (lewy górny róg ekranu) 

 POMIARY          Mierz powierzchnię 



Geoportal – pomiary powierzchni  

     
A6. Po wybraniu opcji „Mierz powierzchnię”  klikamy lewym 

przyciskiem myszy w miejscu lokalizacji pierwszego narożnika 

mierzonego obiektu i przemieszczamy kursor po obrysie 

działki, klikając na kolejnych narożnikach.   

Program wyświetla długości 

poszczególnych odcinków. 



Geoportal – pomiary powierzchni 

     
A7. Po kliknięciu na ostatni narożnik program sam zamknie 

kontur i pokaże wielkość pola obwiedzionego konturu. 

Nie wyświetli się tylko długość ostatniego odcinka 

(zamykającego). 

Wyświetlać się będą długości 

pozostałych odcinków. 



Geoportal – pomiary powierzchni  

     
A8.  Prowadząc kursor do punktu startowego wyświetli się 

nam długość odcinka zamykającego kontur.  

Założony cel został 

zrealizowany! 



Geoportal – pomiary długości  

     B1. Ustawianie potrzebnego widoku na mapie 

Używając przycisków „+” „-” i „Łapka” ustawić na mapie taki widok, 

żeby były na nim widoczne obie potrzebne lokalizacje. 

Wrocław ul. Klasztorna 34 

Wrocław ul. Kłodzka 9-11 

W tym celu naciskamy przycisk „+” i prostokątem wybieramy 

interesujący nas fragment mapy. Żeby dostać interesujący nas widok 

operację powtarzamy do skutku. 

W razie złego wyboru prostokąta można go zawsze cofnąć strzałką 

 

UWAGA: Można też używać do tego celu rolki przewijania na myszce (po 

wcześniejszym kliknięciu na przycisk „łapka”. 

 



Geoportal - pomiary długości  

     B2. Wybieramy opcję (lewy górny róg ekranu) 

 POMIARY          Mierz odległość 



Geoportal - pomiary długości  

     
B3. Po osiągnięciu celu 

szybko klikamy w tym 

miejscu dwa razy myszą. 

Pojawi się łączna długość 

przebytej trasy.  



Geoportal – szukanie adresu działki  

     
Scenariusz nr 2 

Znaleźć adres administracyjny działki położonej przy 

ul. Rogowskiej 3 oraz określić podstawowe dane o tej 

działce (w tym właściciela). 



Geoportal - szukanie adresu działki  

     1. Wchodzimy na mapę 

 http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?gpmap=gp0 



Geoportal - szukanie adresu działki  

     2. Powiększamy mapę 

Używając przycisków „+” „-” i „Łapka” ustawić na mapie 

widok lokalizacji.          „Wrocław ul. Rogowska 3” 

Uwaga: Najlepiej do tego celu ustawić skalę 1:1000 



Geoportal - szukanie adresu działki  

     3. Klikamy na przycisk „I” 

4.  Następnie klikamy na szukany obiekt.  
 



Geoportal - szukanie adresu działki  

     
5.  Po drobnej zwłoce wyświetli się numer 

administracyjny tej działki.  
 



Geoportal - szukanie adresu działki  

     
6.  Można klikając na „>” wyświetlić pozostałe dane 

dotyczące tej działki.  
 



EKW - przeszukiwanie  

     
7. Dla znalezienia właściciela działki i np. jej 

powierzchni należy wejść do systemu EKW 

(Elektroniczne Księgi Wieczyste) 

1. Wejść na stronę główną systemu znajdującą się pod adresem 

https://ekw.ms.gov.pl 

2. Z menu E-USŁUGI wybrać  

[Przeglądanie księgi wieczystej]. 

3. Wprowadzić numer księgi wieczystej, wybierając z listy kod wydziału i wprowadzając 

numer księgi oraz cyfrę kontrolną (kod wydziału/numer księgi/cyfra kontrolna, np. 

WR1K/00262408/4).  

4. Następnie należy zaznaczyć opcję: "Nie jestem robotem".  

Użytkownik zostanie poproszony o dopasowanie zdjęć do komunikatu poprzez zaznaczenie 

właściwych obrazków.  

5. Po zaznaczeniu wszystkich obrazków należy kliknąć „Zweryfikuj”.  

Okienko „Nie jestem robotem” zostanie wówczas zaznaczone automatycznie.  

6. Wybrać przycisk  

[Wyszukaj księgę].  

System umożliwi przeglądanie księgi wieczystej.  

Konieczna jest znajomość nr księgi wieczystej !!! 



EKW - przeszukiwanie  

     
7.1. Wejść na stronę główną systemu znajdującą się pod adresem 

https://ekw.ms.gov.pl 

7.2. Z menu E-USŁUGI wybrać [Przeglądanie księgi wieczystej]. 

   



EKW - przeszukiwanie  

     
7.3. Wprowadzić numer księgi wieczystej, wybierając z listy kod wydziału i 

wprowadzając numer księgi oraz cyfrę kontrolną (kod wydziału/numer 

księgi/cyfra kontrolna, np. WR1K/00262408/4).    



EKW - przeszukiwanie  

     

7.4. Następnie należy zaznaczyć opcję: "Nie jestem robotem".  

Czasami użytkownik zostanie poproszony o dopasowanie zdjęć do 

komunikatu poprzez zaznaczenie właściwych obrazków.  

7.5. Po zaznaczeniu wszystkich obrazków należy kliknąć „Zweryfikuj”.  

Okienko „Nie jestem robotem” zostanie wówczas zaznaczone 

automatycznie.   



EKW - przeszukiwanie  

     

7.6. Wybrać przycisk:  

   [Wyszukaj księgę].  



EKW - przeszukiwanie  

     

7.7. Chcąc przeglądać zapisy w KW należy wybrać przycisk:  

  [Przeglądanie aktualnej treści KW].  



EKW - przeszukiwanie  

     

7.8. Przełączając się między działami można podglądnąć wszystkie 

aktualne zapisy w KW dotyczące tej nieruchomości. 



EKW - przeszukiwanie  

     
8.  Gdy nie znamy numeru księgi wieczystej można 

skorzystać z ogólnopolskiej wyszukiwarki ksiąg wieczystych o 

adresie: https://ksiegi-wieczyste-online.pl. 

Wyszukiwarka umożliwia wyszukanie księgi wieczystej po jej numerze, po 

numerze działki oraz po adresie nieruchomości.  

Korzystając z poprzednio uzyskanych informacji poszukajmy numeru KW 

po adresie działki. 

8.1. Wpisujemy adres w odpowiednie pola i naciskamy przycisk „szukaj” 

https://ksiegi-wieczyste-online.pl/
https://ksiegi-wieczyste-online.pl/
https://ksiegi-wieczyste-online.pl/
https://ksiegi-wieczyste-online.pl/
https://ksiegi-wieczyste-online.pl/


EKW - przeszukiwanie  

     
8.2. System wyszukał 1 adres. Numer KW jest jednak niepełny.  

8.3. W celu odkrycia nr KW naciskamy na strzałkę 



EKW - przeszukiwanie  

     
8.4. Za odkrycie numeru KW należy niestety zapłacić !!!  



EKW - przeszukiwanie  

     
8.5. Po dokonaniu płatności otrzymujemy nr KW i możemy przejść do 

systemu EKW i przeglądać zawartość księgi wieczystej tej nieruchomości 

analogicznie, jak to zrobiono wcześniej.  

KONIEC 


