Departament Geodezji i Kartografii zaprasza do stronę Geoportalu
Województwa Łódzkiego!

Pod adresem www.geoportal.lodzkie.pl dostępna jest aplikacja mapowa zawierająca 8 Portali
tematycznych opisujących region łódzki.
Geoportal prezentuje informacje z województwa łódzkiego interesujące dla ogółu obywateli, pomocne w działaniu
administracji publicznej, pomocne w dydaktyce, kulturze oraz innych dziedzinach życia, w których zachodzi
potrzeba lokalizacji przestrzennej obiektu.
W skład Geoportalu wchodzi ponad 20 serwisów (warstw) tworzących Portale tematyczne:
- Portal województwa,
- Portal obiektów użyteczności publicznej,
- Portal inwestora,
- Portal – Społeczeństwo obywatelskie,
- Portal – Ortofotomapa,
- Portal łowiectwa,
- Portal map glebowo – rolniczych i geologicznych,
- Portal udostępniania map - pozwalający w przystępny i obrazowy sposób zrealizować Wniosek o
udostępnienie materiałów pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (np.
mapa topograficzna, mapa tematyczna, ortofotomapa, numeryczny model terenu) bez wychodzenia z
domu,
Zbiory stanowiące tło do prezentowania warstw tematycznych to materiały pochodzące z państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego:
- Adresy,
- Działki ewidencyjne - dostępne przy współpracy z powiatową służbą geodezyjną, jako element ewidencji
gruntów i budynków,
- Miejscowości,
- Granice administracyjne,
- Mapy topograficzne w skalach 1: 10 000, 1: 50 000, 1:250 000 Ortofotomapy (przetworzone zdjęcia
lotnicze).
Treść warstw tematycznych stanowią przykładowo: mapy glebowo – rolnicze rastrowe i wektorowe, mapy
geologiczne, zasięgi obwodów łowieckich czy oferty inwestycyjne.
Wśród wymienionych portali tematycznych uwagę zwraca Portal inwestora, prezentujący szeroką wiedzę o
ofertach inwestycyjnych w regionie łódzkim wraz ze zdjęciami tych ofert.
Geoportal Województwa Łódzkiego umożliwia publikację metadanych wynikającą z zapisów Ustawy z
dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76 poz. 489) – jednostki
zainteresowane publikacją plików metadanych prosimy o kontakt.
Geoportal poza standardowymi (np. pomiar odległości, powierzchni, identyfikacja obiektu), oferuje również wiele
zaawansowanych, użytecznych funkcjonalności, np. dodawanie serwisów WMS / WMTS, umieszczanie obiektów
szkicu i opisów na kompozycji mapowej, tworzenie zróżnicowanych wydruków również ze szkicami, wczytywanie
punktów z plików zawierających współrzędne, wczytywanie plików KML, wykonywanie multiselekcji, prostych
analiz, generowanie raportów. Geoportal publikowany jest również w wersji angielskiej.
Warstwy tematyczne w Portalu obiektów użyteczności publicznej (punkty i zasięgi obiektów użyteczności
publicznej), Portalu inwestora (oferty inwestycyjne), Portalu – Społeczeństwo obywatelskie oraz Portalu łowiectwa
(zasięgi obwodów łowieckich) są edytowalne przez autoryzowanych użytkowników, z wykorzystaniem tylko
przeglądarki internetowej. Jednostki zainteresowane publikacją informacji tematycznej również prosimy o
kontakt.
Zapraszamy do korzystania z Geoportalu Województwa Łódzkiego, czekamy na sugestie dotyczące
funkcjonowania i rozwoju aplikacji mapowej, zapraszamy do współpracy przy tworzeniu nowych portali
tematycznych związanych z zadaniami Państwa komórek organizacyjnych.
Kontakt:
Justyna Trzos – Lisicka – Wydział- WODGiK
tel. 42 663 36 50, e-mail: justyna.trzos@lodzkie.pl, geoportal@lodzkie.pl

Geoportal Województwa Łódzkiego jest częścią projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Łódzkiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego.
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