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I.   Podstawa prawna opracowania 

Praca pt.: „Wykonanie mobilnego systemu zbierania danych na potrzeby Katastru 

Wodnego” zrealizowana została w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego nr ZI-015-1/13 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie umowy Nr 58/2013 zawartej w dniu 20 czerwca 2013 r. 

pomiędzy: 

Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 

70-030 Szczecin, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

Dyrektora – Andrzeja Krefta 

a 

Jackiem Biernatem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:  

„P.P.U.H. SARACH Jacek Biernat”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej RP, posiadającym: numer identyfikacji podatkowej NIP: 

674-108-88-99, adres prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Dąbrowskiego 5/U2, 

70-100 Szczecin, reprezentowanym osobiście, zwanym w treści umowy Wykonawcą. 
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II.   Cel opracowania 

Celem pracy była budowa i wdrożenie systemu pozwalającego na mobilne 
zbieranie danych wraz z możliwością zdalnej aktualizacji danych przestrzennych, 
opisowych i multimedialnych (np. zdjęcia) stanowiących zasób katastru wodnego regionu 
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Przepis art. 154 ust. 3 ustawy z dnia  
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) nakłada  
na Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie obowiązek 
prowadzenia katastru wodnego dla regionu wodnego, a więc gromadzenia i aktualizacji 
danych. 

Zadanie objęło swoim zakresem opracowanie efektywnego sposobu zbierania  
i aktualizacji danych przestrzennych w terenie wraz z wykonaniem i wdrożeniem aplikacji 
serwerowej oraz aplikacji mobilnych, które w połączeniu z komputerowymi urządzeniami 
przenośnymi (np. PDA, tablet, smartfon) będzie pozwalało na zbieranie w terenie danych  
i ich przekazywanie za pośrednictwem połączenia internetowego bezpośrednio do 
siedziby RZGW Szczecin.  

Opracowana i wdrożona została funkcjonalność systemu, która zapewnia 
pracownikom RZGW w Szczecinie wykonującym swoje obowiązki poza siedzibą firmy  
np. przeprowadzającym kontrole gospodarowania wodami, zdalny dostęp do danych 
zgromadzonych w katastrze wodnym.  

W ramach realizacji zadania zostały dostarczone i skonfigurowane dwa urządzenia 
typu tablet wraz ze zintegrowanym modułem GPS i zapewniającym łączność internetową 
modułem GSM. Dla dostarczonych urządzeń zostały opracowane i wdrożone, stanowiące 
integralną część systemu, aplikacje mobilne, które w połączeniu z aplikacją serwerową 
systemu zbierania danych na potrzeby katastru wodnego, zapewniają opisywane powyżej 
funkcjonalności. 

Całość prac została realizowana w udostępnionej przez Zamawiającego 
infrastrukturze sprzętowo-programowej ze szczególnym uwzględnieniem wcześniej 
wdrożonych systemów informacji przestrzennej. 

Realizacja zadania pozwoliła usprawnić proces aktualizacji i weryfikacji danych 
zgromadzonych w katastrze wodnym. Dodatkowo system będzie wspierał 
przeprowadzanie kontroli gospodarowania wodami, które zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt  
5 stanowią jeden z instrumentów zarządzania zasobami wodnymi. Weryfikacja danych 
przez pracownika RZGW w Szczecinie będzie dokładniejsza i możliwa do przeprowadzenia 
bezpośrednio na miejscu kontroli ponieważ za pośrednictwem połączenia internetowego  
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ma on dostęp do wszystkich danych zgromadzonych w centralnej bazie katastru wodnego 
regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. 

System umożliwia wgląd oraz daje możliwość aktualizacji danych wektorowych 
oraz opisowych za pomocą urządzeń przenośnych posiadających możliwość komunikacji 
poprzez sieć GSM, bezpośrednio w centralnej bazie danych. Bezpośredni wgląd do 
otrofotomap, map rastrowych oraz danych wektorowych umożliwi poprawną lokalizację, 
weryfikację obiektów w terenie, a pozycjonowana dokumentacja fotograficzna umożliwi 
w późniejszym czasie odtworzenie przebiegu kontroli. 

Wyniki zadania zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy Prawo wodne zostaną bezpośrednio 

wykorzystane do prowadzenia katastru wodnego w regionie wodnym Dolnej Odry  

i Przymorza Zachodniego. Kataster wodny zgodnie z art. 142 ust. 4 ustawy Prawo wodne 

jest instrumentem ekonomicznym służącym gospodarowaniu wodami oraz zgodnie  

z art. 2 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo wodne jest instrumentem do zrządzania zasobami 

wodnymi. Realizacja pracy przyczyni się do wzmocnienia obu tych instrumentów. 

Wykonanie przedmiotu zamówienia stanowiło realizację ustawowego obowiązku, 

nałożonego na Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie,  

o którym mowa w art. 154 ust. 3 ustawy Prawo wodne. Zamówienie zostało sfinansowane 

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 
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III. Kataster wodny 
Kataster wodny jest systemem informacyjnym o gospodarowaniu wodami, 

składającym się z dwóch działów (Dział I i Dział II). Kataster wodny, prowadzi się dla 
obszaru państwa z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony 
wodne.  

Kataster wodny dla obszaru państwa prowadzony jest na podstawie art. 154 ust. 2 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) przez 
Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i obejmuje dane określone w punkcie 1-3 
i 10 działu I katastru i dane określone w dziale II katastru. 

Kataster wodny dla regionu wodnego prowadzony jest na podstawie art. 154 ust. 3 
ustawy Prawo wodne przez dyrektora regionalnego zarządu i obejmuje dane określone  
w dziale I i II katastru wodnego. 

Organy administracji publicznej, instytuty badawcze, a także zakłady oraz 
właściciele urządzeń wodnych obowiązani są do nieodpłatnego przekazywania danych 
niezbędnych do prowadzenia katastru wodnego. 

Źródłem danych katastru wodnego w zakresie nieruchomości jest ewidencja 
gruntów i budynków, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy Prawo wodne W dziale I katastru wodnego 
gromadzi się i aktualizuje dane dotyczące: 

 sieci hydrograficznej oraz hydrologicznych i meteorologicznych posterunków 
obserwacyjno-pomiarowych; 

 przebiegu granic obszarów zlewni, dorzeczy i regionów wodnych; 
 zasobów wód podziemnych, lokalizacji głównych zbiorników wód podziemnych 

oraz sieci stacjonarnych obserwacji wód; 
  ilości i jakości zasobów wód powierzchniowych oraz podziemnych; 
  wielkości poboru wody powierzchniowej i podziemnej; 
  źródeł i charakterystyki zanieczyszczeń punktowych oraz obszarowych; 
  stanu biologicznego środowiska wodnego oraz terenów zalewowych; 
 obwodów rybackich oraz rybackiej przydatności wód (bonitacji); 
 użytkowania wód wraz z charakterystyką korzystania z wód; 
 profili wody w kąpieliskach; 
 pozwoleń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych wydawanych na 

podstawie przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska dotyczących 
korzystania z wody; 

 ilości i rodzaju substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach 
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zintegrowanych wydawanych na podstawie przepisów ustawy – Prawo 
ochrony środowiska dotyczących korzystania z wody; 

 urządzeń wodnych; 
 stref i obszarów ochronnych ustanowionych na podstawie ustawy; 
 obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów narażonych  

na niebezpieczeństwo powodzi; 
 spółek wodnych. 

 
Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy Prawo wodne dział II katastru wodnego zawiera 

następujące elementy: 
 program wodno-środowiskowy kraju; 
  dokumenty planistyczne, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1a-5 ustawy 

Prawo wodne, tj.:  
o plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,  
o plan zarządzania ryzykiem powodziowym,  
o plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza, 
o warunki korzystania z wód regionu wodnego, sporządzane w miarę 

potrzeb warunki korzystania z wód zlewni; 
  listy, o których mowa w art. 90 ust. 1 pkt 8 i w art. 92 ust. 3 pkt 14 ustawy 

Prawo wodne, tj.: 
o listy programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, o których mowa w art. 415 ust. 5 pkt 
1 ustawy Prawo ochrony środowiska,  

o listy przedsięwzięć priorytetowych przedkładane przez wojewódzkie 
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o których mowa  
w art. 414 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie prowadzi 

kataster wodny dla regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz regionu 
wodnego Ücker. 

Region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego obejmuje: dorzecze Odry  
od ujścia do niej rzeki Nysy Łużyckiej w km 542,4 do ujścia Odry wraz z Zalewem 
Szczecińskim, bez dorzecza Warty, oraz na obszarze Przymorza Zachodniego  
od zachodniej granicy państwa do zlewni rzeki Wieprzy włącznie wraz z dorzeczem 
Przymorza zawartym między zlewnią rzeki Wieprzy i zlewnią rzeki Słupi. 

Region wodny Ücker obejmuje jedynie niewielki fragment (ok. 15 km2) zlewni rzeki 
Ücker, który stanowi niewielką część dorzecza tej rzeki (Ücker), położonego w północno-
wschodniej części Republiki Federalnej Niemiec. 
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Rys. 1 Obszar działania RZGW w Szczecinie 
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IV.   Charakterystyka systemu 
Mobilny system zbierania danych na potrzeby Katastru Wodnego regionu wodnego 

Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego został zbudowany z wykorzystaniem środowisk 
programistycznych firmy ESRI: ArcGIS Runtime oraz ArcGIS API for Flex  i wdrożony  
w oparciu o udostępnioną przez Zamawiającego infrastrukturę sprzętowo-programową. 
Główne elementy systemu stanowią: 

 bazy danych przestrzennych, w których zostały zgromadzone dane 
referencyjne i edycyjne (opisane szczegółowo w rozdziale VI), 

 aplikacje mapowe wspierające wybrane tematy z działalności Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie (opisane szczegółowo w rozdziale 
VII), 

 urządzenia przenośne typu tablet pozwalające na zbieranie w terenie danych  
i ich przekazywanie za pośrednictwem połączenia internetowego bezpośrednio 
do siedziby RZGW Szczecin (opisane szczegółowo w rozdziale V), 

 aplikacje mobilne dla każdego z wiodących systemów operacyjnych (opisane 
szczegółowo w rozdziale VIII). 

 
  

 

 
Rys. 2 Struktura systemu 
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1. Infrastruktura techniczna systemu 
Mobilny system zbierania danych na potrzeby Katastru Wodnego został wdrożony 

w infrastrukturze technicznej udostępnionej przez Zamawiającego. Jest to serwer 
wirtualny utworzony w oparciu o Hyper-V i pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego 
Microsoft Windows Server 2008 x64. 
 

 
Rys 3 Architektura Microsoft Hyper-V 

 
 
 

Komunikacja pomiędzy urządzeniami przenośnymi (tabletami), a centralną bazą 
danych zlokalizowaną w siedzibie Zamawiającego następuje za pośrednictwem sieci 
telefonii komórkowej. Dostarczone urządzenia pozwalają na transmisję danych zgodnie  
ze standardami: UMTS HSPA+, GSM GPRS/EDGE oraz LTE. 
 
 

  
  
 
 
 
 

 
Rys. 4 Komunikacja urządzeń mobilnych z bazą danych 

 

GSM/UMTS/LTE 
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2. Infrastruktura programowa 

Mobilny system zbierania danych na potrzeby Katastru Wodnego został oparty o 
następujące komponenty programowe będące w posiadaniu Zamawiającego: 

 oprogramowanie do przetwarzania danych przestrzennych ArcGIS Server 
Enterprise Advanced 10.0, 

 system zarządzania relacyjną bazą danych - Microsoft SQL Server 2008 
Standard x64, 

 Systemu Operacyjny Windows Server 2008 x64. 
 

 
Rys. 5 Obszary zastosowań oprogramowania ArcGIS Server 
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3. Zastosowane środowiska programistyczne 

Mobilny system zbierania danych na potrzeby Katastru Wodnego regionu 
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego został zbudowany z wykorzystaniem 
środowisk programistycznych firmy ESRI: ArcGIS Runtime oraz ArcGIS API for Flex. 
Środowisko programistyczne ArcGIS Runtime dostępne jest do celów tworzenia  
i wdrażania złożonych aplikacji mobilnych. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do danych 
lokalnych oraz danych opublikowanych za pomocą serwisów mapowych (Web Services). 
Istnieje możliwość zbierania informacji oraz raportowania, przeprowadzania analiz GIS,  
a także wykorzystywanie możliwości narzędzia ArcGIS Online. Aplikacje mobilne mogą być 
dystrybuowane(rozpowszechniane) przez adekwatne do platformy serwisy sprzedaży 
(dystrybucji) aplikacji (App Store dla iOS, Windows Phone Marketplace i Google Play w 
przypadku Androida) lub w ramach prywatnej sieci korporacyjnej. 
 
 

 

Rys. 6 Budowanie kodu aplikacji przy wykorzystaniu ArcGIS Runtime SDK for iOS (ESRI Inc.) 
 

Podsumowując zastosowane środowisko programistyczne ArcGIS Runtime SDK 
pozwala na: 
 używanie i wyświetlanie usług i serwisów z ArcGIS Online i/lub ArcGIS for Server, 
 wykonywanie skomplikowanych zadań geoprzetwarzania i wyświetlanie wyników 

tych zadań, 
 tworzenie aplikacji zbierających i aktualizujących dane. 

Zastosowano następujące wersje środowiska ArcGIS Runtime SDK: 
 ArcGIS Runtime SDK for iOS – wersja 10.1.1, 
 ArcGIS Runtime SDK for Windows Phone – wersja 10.1.1, 
 ArcGIS Runtime SDK for Android 1.1 – wersja 1.1. 
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Serwisy mapowe zostały stworzone z wykorzystaniem środowisk programistycznych 
dostarczanych przez firmę ESRI: ArcGIS API for JavaScript oraz ArcGIS API for Flex. 

ArcGIS API for JavaScript to interfejs programistyczny (przetwarzający kod JavaScript 
w przeglądarce internetowej) do budowy wydajnych i łatwych w użytkowaniu aplikacji 
mapowych osadzonych w stronach internetowych. 
 

ArcGIS API for Flex to z kolei interfejs programistyczny pozwalający na tworzenie 
dynamicznych zarówno internetowych (mapowych) jak i mobilnych aplikacji GIS typu RIA 
(Rich Internet Application).  
 

 
Rys. 7 Strona główna produktu ArcGIS API for Flex 
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V. Urządzenia mobilne 
 

W ramach realizacji zadania zostały dostarczone i skonfigurowane dwa urządzenia 
typu tablet (Sony Xperia Z) wraz ze zintegrowanym modułem GPS i zapewniającym 
łączność internetową modułem GSM. Dla urządzeń zostały opracowane i wdrożone 
aplikacje mobilne, które stanowią integralną część mobilnego systemu zbierania danych 
na potrzeby Katastru Wodnego. 

Dostarczone urządzenia pracują pod kontrolą systemu operacyjnego Android w 
wersji 4.2.2 Jelly Bean co w połączeniu z czterordzeniowym procesorem Snapdragon S4 
Pro firmy Qualcomm taktowanym zegarem o częstotliwości 1,5 GHz zapewnia 
elastyczność i wymaganą moc obliczeniową. 
 

 
Rys. 8 Tablet Sony Xperia Z (źródło: Sony Polska) 

 
Urządzenia posiadają zintegrowany moduł A-GPS oraz Glonass. Zapewnia to 

bardziej precyzyjne lokalizowanie użytkownika zwłaszcza w przypadku trudnych 
warunków terenowych. 

 
Rys 9. Orbity satelitów dla systemów GPS i Glonass. 
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Urządzenia zostały wyposażone w wydajną baterię o pojemności 6000 mAh, która 
w połączeniu z dodatkowym akumulatorem 9000 mAh zapewnia kilkanaście godzin pracy 
w terenie przy wykorzystaniu zarówno pozycjonowania GPS/Glonass jak również 
transmisji danych za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej. 
 

 
Rys. 10 Tablet Sony Xperia Z w trakcie pracy. 

 
Obudowa urządzeń zapewnia stopień ochronny przed penetracją czynników 

zewnętrznych zgodny ze standardem IP57. W praktyce zapewnia to użytkownikowi 
pracującemu w terenie całkowitą odporność przed takim czynnikami jak woda i kurz.  
 

 
Rys. 11 Wodoodporna obudowa tabletu Sony Xperia Z 

 
Szczegółowe parametry techniczne dostarczonych urządzeń zostały zawarte  

w Załączniku A do niniejszego opracowania. 
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VI.   Bazy danych przestrzennych 
W ramach realizacji zadania zostały zaimplementowane do systemu bazy danych 

przestrzennych w oparciu o udostępnioną przez Zamawiającego infrastrukturę sprzętowo-
programową. Zastosowana została relacyjna baza danych Microsoft SQL Server 2008 oraz 
oprogramowanie firmy ESRI – ArcSDE 10.0 z pakietu ArcGIS Server 10.0. Całość została 
zainstalowana na dedykowanej maszynie wirtualnej z systemem operacyjnym Microsoft 
Windows Server 2008 x64. 

Bazy danych w mobilnym systemie zbierania danych na potrzeby Katastru 
Wodnego zawierają dane wektorowe i rastrowe. Dane wektorowe zostały podzielone na 
dane podkładowe (referencyjne) oraz dane podlegające edycji. 

Dla nowo wytworzonych danych zostało przygotowane repozytorium bazy danych 
wraz z utworzeniem odpowiednich struktur danych opisowych (klas obiektów, zestawów 
klas obiektów, relacji), struktur domen (słowników) oraz z utworzeniem ich powiązań. 

 

 
Rys. 12 Struktura logiczna bazy danych przestrzennych w systemie 

 
1. Wekoryzacja danych 

W ramach realizacji zadania została utworzona warstwa poligonowa zawierająca 
profile wody w kąpieliskach w formacie Shapefile na podstawie udostępnionych przez 
Zamawiającego profili wody (w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF). 
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Rys. 13 Warstwa wektorowa profili wody w kąpieliskach – metadane 

 
 

 
Rys. 14 Warstwa wektorowa profili wody w kąpieliskach – tabela atrybutów 
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Rys. 15 Warstwa wektorowa profili wody w kąpieliskach – mapa poglądowa  

 
2. Układy współrzędnych 

Wszystkie dane przestrzenne stanowiące zasób mobilnego systemu zostały 
zorientowane przestrzennie, według tego samego podstawowego układu odniesienia – 
Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych 1992 opartego o jednostrefowe dla 
obszaru Polski odwzorowanie Gaussa-Krugera elipsoidy GRS 80 z południkiem osiowym 
L0=190. 
 
3. Baza danych rastrowych 

Dane rastrowe pochodzą z udostępnionej przez Zamawiającego bazy danych 
przestrzennych. Udostępniona baza zawiera mapy topograficzne w skalach 1:10000, 
1:50000, 1:200000 oraz ortofotomapy. 
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Rys. 16 Baza danych rastrowych – mapy topograficzne  

 

 
Rys. 17 Baza danych rastrowych – ortofotomapy 
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4. Baza danych wektorowych referencyjnych 
Poniżej znajduje się lista warstw stanowiących dane podkładowe: 
 granica regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz regionu 

wodnego Uecker, 
 jednolite części wód powierzchniowych w kategorii: rzeki, jeziora, wody 

przejściowe, wody przybrzeżne, 
 jednolite części wód podziemnych, 
 granice regionów bilansowych RZGW Szczecin, 
 scalone części wód powierzchniowych,  
 granice Międzynarodowego obszaru dorzecza Odry (MODO), 
 sieć hydrograficzna (Mapa Podziału Hydrograficznego Polski), 
 dane administracyjne PRG – gminy, powiaty, województwa,  
 drogi, kolej, miasta, miejscowości, 
 obszary bilansowania wód, 
 formy ochrony przyrody. 

 

 
Rys. 18 Dane referencyjne dotyczące podziału hydrograficznego. 
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5. Baza danych wektorowych edytowalnych 
Dane edycyjne stanowią następujące warstwy tematyczne (wraz z określeniem 

typu danych): 
 budowle piętrzące – obiekty punktowe, 
 Małe Elektronie Wodne - obiekty punktowe, 
 przepławki - obiekty punktowe, 
 ujęcia dla stawów - obiekty punktowe, 
 ujęcia powierzchniowe - obiekty punktowe, 
 ujęcia podziemne - obiekty punktowe, 
 zrzuty komunalne - obiekty punktowe, 
 zrzuty przemysłowe - obiekty punktowe, 
 zrzuty pozostałe - obiekty punktowe, 
 zrzuty ze stawów hodowlanych  - obiekty punktowe, 
 tereny ochronne bezpośrednie ujęć wód  - obiekty poligonowe. 
 tereny ochronne pośrednie ujęć wód  - obiekty poligonowe, 
 wały przeciwpowodziowe - obiekty liniowe. 

 

 
Rys. 19 Warstwy urządzeń wodnych 
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Rys. 20 Warstwy źródeł zanieczyszczeń 

 
Dodatkowo zostały przygotowane warstwy robocze stanowiące zasób warstw 

edycyjnych, które pozwalają użytkownikowi na roboczą inwentaryzację w terenie 
praktycznie dowolnego typu obiektów:  

 punkty robocze - obiekty punktowe, 
 linie robocze - obiekty liniowe, 
 poligony robocze - obiekty poligonowe. 

 
 

 

 

 



Wykonanie mobilnego systemu zbierania danych na potrzeby Katastru Wodnego 

 24 

 

VII.   Aplikacje mapowe 

W ramach realizacji mobilnego systemu zbierania danych na potrzeby Katastru 
Wodnego wykonane zostały aplikacje mapowe w oparciu o udostępnioną przez 
Zamawiającego infrastrukturę sprzętowo-programową. Każda z utworzonych aplikacji 
mapowych wspiera wybrane tematy z działalności Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie: 
 wody powierzchniowe, 
 wody podziemne, 
 ochrona wód, 
 ochrona przeciwpowodziowa. 
 

Podział na poszczególne aplikacje mapowe wynika z podanego przez 
Zamawiającego zakresów danych jakie mają być prezentowane i edytowane w aplikacjach 
mobilnych. 

 

 
Rys. 21 Aplikacja mapowa dotycząca ochrony wód 
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Aplikacje mapowe dla poszczególnych tematów różnią się zawartością danych 
edycyjnych. Funkcjonalność aplikacji mapowych oraz zastosowane do ich budowy 
technologie zostały szczegółowo opisane w niniejszym rozdziale. 

 
1. Zastosowane technologie 

Aplikacje mapowe wchodzące w skład mobilnego systemu zbierania danych na 
potrzeby Katastru Wodnego zostały wdrożone w oparciu o oprogramowanie firmy ESRI – 
ArcGIS Server 10.0. 

 

 
Rys. 22 Obszary zastosowań oprogramowania ArcGIS Server 

 

Źródłem danych dla aplikacji mapowych były serwisy mapowe (Map Service, 
Feature Service). 

 

 
Rys. 23 Utworzone w systemie serwisy mapowe 
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Aplikacje mapowe zostały zbudowane w technologii Flex w oparciu o zapewniany 
przez firmę ESRI interfejs programistyczny ArcGIS API for Flex.  

 

 
Rys 24. Projektowanie aplikacji mapowej w oparciu o ArcGIS Viewer for Flex 

 
 

 
Rys. 25 Dodawanie widżetów do aplikacji mapowych 
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2. Podkłady rastrowe 
W aplikacjach mapowych są dostępne jako dane podkładowe następujące dane 

rastrowe: 
 mapa topograficzna 1:10000, 
 mapa topograficzna 1:50000 
 mapa topograficzna 1:200000 
 ortofotomapa. 

 
Poszczególne podkłady rastrowe wyświetlają się w zależności od wybranej przez 

użytkownika skali. 
 
3. Obsługiwane przeglądarki internetowe 

Dzięki zastosowanym technologiom aplikacje mapowe funkcjonują poprawnie  
w następujących przeglądarkach internetowych: 

 Microsoft Internet Explorer, 
 Mozilla Firefox, 
 Google Chrome. 

 
Rys. 26 Aplikacja mapowa w przeglądarce Firefox 

 
4. Usługi REST 

Na potrzeby aplikacji mapowych zostały utworzone następujące serwisy mapowe 
oparte o REST. Utworzonych zostało 16 serwisów typu REST. 

 OchronaPrzeciwPowodziowa 
 OchronaWod 
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 WodyPodziemne 
 WodyPowierzchniowe 
 Działki 
 GranicaMODO 
 GranicaRZGWSzczecin  
 JCWPd 
 JCWP 
 JCWPF2180 
 MPHP2010 
 MPHPZLEWNIE2010 
 Natura 
 PodzialAdministracyjny 
 Rastry 
 RegionyBilansowe 
 SCWP 

5. Funkcjonalność aplikacji mapowych 
Każda z aplikacji mapowych pozwala na dostosowanie zawartości okna mapy. 

Użytkownik może dokonać modyfikacji zawartości okna mapy poprzez wybór w panelu 
„Lista warstw” widoczności dla poszczególnych warstw i podkładów. 

 

 
Rys. 27 Wybór widoczności warstw w aplikacji mapowej 
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Użytkownik może sterować widocznością „Listy warstw” w oknie mapy aplikacji poprzez 
wybór odpowiedniej opcji z belki narzędziowej. 

 

Rys. 28 Wybór wyświetlania „Listy warstw” 

 

Sposób zobrazowania poszczególnych danych przestrzennych w aplikacji mapowej został 
określony w panelu „Legenda”. 

 
Rys. 29 Legenda w aplikacji mapowej 

 

Użytkownik może sterować widocznością „Legendy” w oknie mapy aplikacji poprzez 
wybór odpowiedniej opcji z belki narzędziowej. 

 
Rys. 30 Wybór wyświetlania „Legendy” 
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Serwis mapowy zapewnia następujące funkcjonalności związane z prezentacją i przeglądaniem 
danych oraz funkcje nawigacyjne: 

 funkcja powiększenie, 

 funkcja pomniejszenie, 

 funkcja przesuwanie, 

 funkcja poprzedni/następny widok mapy – funkcja umożliwiająca poruszanie  
się po kolejno wyświetlanych przez użytkownika zakresach mapy. Przycisk „poprzedni” 
wraca do wcześniej wyświetlonego widoku, a „następny” do kolejnych, 

 funkcja wyboru skali – funkcja umożliwiająca wybór przedziału skalowego pozwalający na 
szybkie przejście do oczekiwanego zakresu skalowego,  

Wybór funkcji związanych z przeglądaniem danych został zintegrowany z funkcją „nawigator”  
i następuje z poziomu paska narzędziowego znajdującego się po lewej stronie okna mapy. 

 
Rys. 31 Wybór opcji z bocznego paska narzędziowego 

 
W aplikacjach mapowych funkcja identyfikacji obiektów jest domyślnie włączona.  

W przypadku identyfikacji we wskazanym przez użytkownika miejscu większej ilości obiektów 
istnieje możliwość przełączania się pomiędzy nimi za pomocą strzałek. 
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Rys. 32 Wyświetlanie atrybutów obiektów 

Dodatkowo w aplikacjach mapowych zostały dodane funkcje ułatwiające 
użytkownikowi nawigację po prezentowanych danych: 

 funkcja okno podglądu – funkcja ma za zadanie ułatwić orientację na mapie, 
umożliwia wyświetlenie dodatkowego okna zawierającego ogólniejszy widok od 
bieżącego widoku okna mapy, 

 funkcja nawigator – funkcja wyświetlająca pionowy suwak pozwalający na szybkie 
przejście do oczekiwanego zakresu skalowego. Przyciski „strzałka do góry”  
i „strzałka w dół” na górze i dole suwaka działają analogicznie do opisanych funkcji 
„powiększ” i „pomniejsz”. 

 
Rys. 33 Okno podglądu w serwisie mapowym 
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Aplikacje mapowe pozwalają na wyszukiwanie danych poprzez wpisanie 
interesującej użytkownika frazy w polu zlokalizowanym na górnej belce serwisu 
mapowego. Obiekty pasujące do podanej przez użytkownika frazy są wyświetlane 
bezpośrednio na liście rozwijalnej. 

 

 
Rys. 34 Wyszukiwanie obiektów w aplikacjach mapowych 

 
W aplikacjach mapowych w dolnej części okna mapy prezentowany jest panel „Tabela 

atrybutów”, który wyświetla obiekty dostępne w aplikacji. Są one skategoryzowane i podzielone 
na odrębne zakładki. 
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Rys. 35 Wyświetlanie obiektów w Tabeli atrybutów 

 

Rys. 36 Funkcje dostępne w panelu „Tabela atrybutów” 

Aplikacje mapowe dostarczają użytkownikowi funkcjonalności pozwalającej na 
drukowanie okna mapy wraz z legendą. Użytkownik aplikacji mapowych ma możliwość 
eksportu danych zawartych w systemie do formatu Microsoft Excel lub PDF. Użytkownik 
może wybrać warstwę oraz atrybuty, które będą wyeksportowane. Użytkownik ma 
możliwość zmiany kolejności atrybutów w wynikowym pliku. 
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Rys. 37 Okno eksportu danych 

 
Użytkownik może wybrać funkcję eksportu danych aplikacji mapowej poprzez wybór 

odpowiedniej opcji z belki narzędziowej. 
 

 
Rys. 38 Wybór funkcji eksportu 

 
 

Użytkownik aplikacji mapowych może zmierzyć odległości pomiędzy interesującymi go 
punktami lub obiektami na mapie jak również dokonać pomiary powierzchni i obwodów 
interesujących go lokalizacji. 
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Rys. 40 Pomiar długości, obwodu oraz powierzchni 

Użytkownik może wybrać funkcję rysowania w aplikacji mapowej poprzez wybór 

odpowiedniej opcji z belki narzędziowej. 
 

 
Rys. 39 Wybór funkcji rysowania 

 
 

W aplikacjach mapowych po kliknięciu w oknie mapy prawym klawiszem myszy i 
wyborze opcji „Idź do wsp XY” uzyskujemy możliwość wstawiania obiektów podających 
jego współrzędne.  
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Rys. 40 Wybór opcji „Idź do wsp XY” 

 
Użytkownik ma możliwość wyboru jednego z kilku układów współrzędnych w 

jakim będą wprowadzane współrzędne obiektu. 
 

 
Rys. 41 Wybór układu współrzędnych 
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6. Edycja danych przy użyciu aplikacji mapowych 
Uprawnieni użytkownicy mają możliwość edycji danych przestrzennych  

i opisowych w każdej z utworzonych w ramach mobilnego systemu aplikacji mapowych.   
 Rozpoczęcie edycji danych następuje w momencie wyboru przez użytkownika 
odpowiedniej opcji z belki narzędziowej.  

 
Rys. 42 Wybór trybu edycji 

W przypadku tworzenia nowych obiektów użytkownik może wybrać szablon 
według, którego zostaną wypełnione predefiniowane atrybuty. 

 
Rys. 43 Wybór rodzaju nowego obiektu 

 
Użytkownik ma możliwość edytowania danych dla obiektów punktowych  

w następującym zakresie: 
 wstawianie obiektów, 
 wstawianie obiektów za pomocą współrzędnych xy, 
 dociąganie obiektów do wybranej warstwy, 
 usuwanie obiektów, 
 przesuwanie obiektów, 
 kopiowanie obiektów, 
 selekcję obiektów. 
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Rys. 44 Wybór operacji na obiekcie punktowym 

 
Rys. 45 Edycja atrybutów obiektu 

 
Użytkownik wypełniając atrybuty nowego obiektu lub edytując atrybuty już 

istniejącego ma możliwość skorzystania ze zdefiniowanych w bazie danych przestrzennych 
słowników. 



Wykonanie mobilnego systemu zbierania danych na potrzeby Katastru Wodnego 

 39 

 

 
Rys. 46 Wybór atrybutów obiektów ze słowników 

 
Dla każdego obiektu wypełniane są pola dotyczące daty jego modyfikacji, a także 

użytkownika ją wykonującego. 

 
Rys. 47 Wybór atrybutów obiektów ze słowników 

 
Użytkownik ma możliwość edytowania danych dla obiektów liniowych  

 i poligonowych. w następującym zakresie: 
 wstawianie obiektów, 
 wstawianie obiektów za pomocą współrzędnych xy kolejnych węzłów, 
 przesuwanie obiektów, 
 selekcję obiektów, 
 edycję węzłów, 
 dociąganie węzłów do wybranej warstwy, 
 dzielenie i łączenie obiektów, 
 usuwanie obiektów, 
 kopiowanie obiektów. 
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VIII.   Aplikacje mobilne 
 

Aplikacje mobilne zostały zrealizowane w oparciu o środowisko programistyczne 

ArcGIS Runtime firmy ESRI. Dla każdego z wymaganych przez Zamawiającego systemów 

operacyjnych została stworzona niezależna aplikacja korzystająca z przygotowanych 

serwisów mapowych. 

 

 
Rys. 48 Budowanie kodu aplikacji przy wykorzystaniu ArcGIS Runtime SDK for iOS (ESRI 

Inc.) 

 

Instalacja aplikacji na urządzeniach mobilnych odbywa się poprzez dedykowane 

dla każdego z systemów operacyjnych platformy dystrybucyjne. Proces ten został opisany 

szczegółowo w rozdziale X. 

Aplikacja mobilne zostały zaprojektowane z uwzględnieniem specyficznych  

dla każdego z systemów operacyjnych uwarunkowań i ograniczeń.  

 

1. Funkcjonalność aplikacji mobilnych 

Funkcjonalność aplikacji mobilnych zostanie omówiona na przykładzie aplikacji 
stworzonej dla systemu Android. 

 Okno mapy jest obsługiwane w wykorzystaniem technologii multitouch. 
Użytkownik ma dostęp do niezbędnych opcji za pośrednictwem paska narzędziowego 
dostępnego standardowo w górnej części okna mapy. Interfejs aplikacji mobilnych został 
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zaprojektowany tak aby maksymalnie uprosić ich obsługę ze względu na konieczność 
pracy w terenie. 

 

Rys. 49 Okno główne aplikacji mobilnej 

Użytkownik może zmieniać aktualną kompozycję mapową poprzez wybór 
widoczności warstw. 

 
Rys. 50 Wybór warstw wyświetlanych w aplikacji mobilnej 
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Wyświetlanie legendy 

 

Rys. 51 Wyświetlanie legendy 

Wyszukiwanie obiektów 

 

Rys. 52 Wyszukiwanie obiektów 
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Aplikacje mobilne dają możliwość lokalizacji użytkownika w terenie wraz z 
wizualizacji na mapie (niebieski punkt) na podstawie danych z modułu GPS/Glonass. 
Pozycja użytkownika jest dynamicznie aktualizowana. 

 

Rys. 53 Wyświetlanie aktualnej pozycji użytkownika 

2. Edycja danych w aplikacji mobilnej 

Edycja obiektów w aplikacji mobilnej 

Użytkownik ma możliwość edytowania danych dla obiektów punktowych  
w następującym zakresie: 
 wstawianie obiektów, 
 wstawianie obiektów za pomocą współrzędnych xy, 
 dociąganie obiektów do wybranej warstwy, 
 usuwanie obiektów, 
 przesuwanie obiektów, 
 kopiowanie obiektów 
 selekcję obiektów. 
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Rys. 54 Edycja danych punktowych 

 

Użytkownik ma możliwość edytowania danych dla obiektów liniowych  
w następującym zakresie: 
 wstawianie obiektów, 
 wstawianie obiektów za pomocą współrzędnych xy kolejnych węzłów, 
 przesuwanie obiektów, 
 selekcję obiektów, 
 edycję węzłów, 
 dociąganie węzłów do wybranej warstwy, 
 dzielenie i łączenie obiektów, 
 usuwanie obiektów, 
 kopiowanie obiektów. 
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Rys. 55 Edycja danych liniowych 

Użytkownik ma możliwość edytowania danych dla obiektów poligonowych 
w następującym zakresie: 
 wstawianie obiektów,  
 wstawianie obiektów za pomocą współrzędnych xy kolejnych węzłów, 
 przesuwanie obiektów, 
 selekcję obiektów, 
 edycję węzłów, 
 dociąganie węzłów do wybranej warstwy, 
 dzielenie i łączenie obiektów, 
 usuwanie obiektów, 
 kopiowanie obiektów. 
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Rys. 56 Edycja danych poligonowych 
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IX.   Podsumowanie 
Kataster wodny jest systemem informacyjnym o gospodarowaniu wodami, który  

z jednej strony stanowi instrument ekonomiczny służący gospodarowaniu wodami oraz 
instrument do zrządzania zasobami wodnymi, a z drugiej strony stanowi źródło danych  
dla społeczeństwa i jednostek administracji. Mając na uwadze powyższe priorytetowym 
dla Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest utrzymywanie 
bazy danych katastru wodnego w stanie nieustannej aktualizacji. 

Realizacja przedmiotowego zadania stanowiła wypełnienie zadania Dyrektora 
RZGW w Szczecinie określonego przepisem art. 154 ust. 3 ustawy z dnia  
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), który nakłada 
obowiązek prowadzenia katastru wodnego dla regionu wodnego, a więc gromadzenia  
i aktualizacji danych. 

Przed wdrożeniem mobilnego systemu zbierania danych na potrzeby Katastru 

Wodnego pozyskiwanie, aktualizacja oraz weryfikacja informacji w terenie obywała  

się jedynie za pomocą odbiornika GPS i aparatu fotograficznego. Można mnożyć przykłady 
wyjazdów terenowych, w czasie których nie wiadomo było czy dany zbiornik wodny jest 

właściwym, czy granica obszaru zalanego jest granicą linii wodnej lub też w jakim 
kilometrze lub na jakiej działce znajdują się pracownicy RZGW w Szczecinie. Dopiero  

po powrocie z wyjazdu terenowego pracownik dokonywał ręcznie zmian w bazach danych 
katastru wodnego przy użyciu skomplikowanego oprogramowania typu ArcGIS Desktop.  

Wykonany mobilny system umożliwia wgląd do zasobów katastru wodnego  

na urządzeniach przenośnych typu tablet bezpośrednio na miejscu wyjazdu terenowego. 
Dostęp do baz danych zawierających otrofotomapy, mapy rastrowych oraz dane 
wektorowe umożliwia poprawną lokalizację i weryfikację obiektów w terenie,  

a pozycjonowana dokumentacja fotograficzna umożliwia w późniejszym czasie 
odtworzenie przebiegu kontroli.  

Dzięki wykonanym dedykowanym aplikacjom mobilnym i wykorzystaniu 

komunikacji internetowej zapewnianej przez sieci telefonii komórkowej możliwa jest 

szybka i prosta edycja danych wektorowych i opisowych bezpośrednio w centralnej bazie 
danych. Użytkownicy systemu mogą edytować zarówno punktowe jak i liniowe oraz 

poligonowe dane przestrzenne stanowiące zasób katastru wodnego. Zakładanym 

rezultatem wdrożenia tej funkcjonalności jest skrócenie czasu związanego z aktualizacją 

danych zawartych w katastrze wodnym. 
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Mobilny system zbierania danych na potrzeby Katastru Wodnego został wdrożony 
w infrastrukturze sprzętowo-programowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Szczecinie i ściśle zintegrowany z prowadzonymi bazami danych. Takie podejście   

Zastosowane rozwiązania technologiczne zapewniają trwałość projektu  
i możliwość łatwego rozwoju w przyszłości.  

Na bieżąco aktualizowany kataster wodny regionu wodnego Dolnej Odry  
i Przymorza Zachodniego usprawni realizację zadań Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej zwiększając tym samym dostępność dla społeczeństwa danych 
dotyczących gospodarowania wodami. 
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I.   Podstawa prawna opracowania 

Praca pt.: „Wykonanie mobilnego systemu zbierania danych na potrzeby Katastru 

Wodnego” zrealizowana została w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego nr ZI-015-1/13 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie umowy Nr 58/2013 zawartej w dniu 20 czerwca 2013 r. 

pomiędzy: 

Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 

70-030 Szczecin, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

Dyrektora – Andrzeja Krefta 

a 

Jackiem Biernatem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:  

„P.P.U.H. SARACH Jacek Biernat”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej RP, posiadającym: numer identyfikacji podatkowej NIP: 

674-108-88-99, adres prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Dąbrowskiego 5/U2, 

70-100 Szczecin, reprezentowanym osobiście, zwanym w treści umowy Wykonawcą. 
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II.   Cel opracowania 

Celem pracy była budowa i wdrożenie systemu pozwalającego na mobilne 
zbieranie danych wraz z możliwością zdalnej aktualizacji danych przestrzennych, 
opisowych i multimedialnych (np. zdjęcia) stanowiących zasób katastru wodnego regionu 
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Przepis art. 154 ust. 3 ustawy z dnia  
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) nakłada  
na Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie obowiązek 
prowadzenia katastru wodnego dla regionu wodnego, a więc gromadzenia i aktualizacji 
danych. 

Zadanie objęło swoim zakresem opracowanie efektywnego sposobu zbierania  
i aktualizacji danych przestrzennych w terenie wraz z wykonaniem i wdrożeniem aplikacji 
serwerowej oraz aplikacji mobilnych, które w połączeniu z komputerowymi urządzeniami 
przenośnymi (np. PDA, tablet, smartfon) będzie pozwalało na zbieranie w terenie danych  
i ich przekazywanie za pośrednictwem połączenia internetowego bezpośrednio do 
siedziby RZGW Szczecin.  

Opracowana i wdrożona została funkcjonalność systemu, która zapewnia 
pracownikom RZGW w Szczecinie wykonującym swoje obowiązki poza siedzibą firmy  
np. przeprowadzającym kontrole gospodarowania wodami, zdalny dostęp do danych 
zgromadzonych w katastrze wodnym.  

W ramach realizacji zadania zostały dostarczone i skonfigurowane dwa urządzenia 
typu tablet wraz ze zintegrowanym modułem GPS i zapewniającym łączność internetową 
modułem GSM. Dla dostarczonych urządzeń zostały opracowane i wdrożone, stanowiące 
integralną część systemu, aplikacje mobilne, które w połączeniu z aplikacją serwerową 
systemu zbierania danych na potrzeby katastru wodnego, zapewniają opisywane powyżej 
funkcjonalności. 

Całość prac została realizowana w udostępnionej przez Zamawiającego 
infrastrukturze sprzętowo-programowej ze szczególnym uwzględnieniem wcześniej 
wdrożonych systemów informacji przestrzennej. 

Realizacja zadania pozwoliła usprawnić proces aktualizacji i weryfikacji danych 
zgromadzonych w katastrze wodnym. Dodatkowo system będzie wspierał 
przeprowadzanie kontroli gospodarowania wodami, które zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt  
5 stanowią jeden z instrumentów zarządzania zasobami wodnymi. Weryfikacja danych 
przez pracownika RZGW w Szczecinie będzie dokładniejsza i możliwa do przeprowadzenia 
bezpośrednio na miejscu kontroli ponieważ za pośrednictwem połączenia internetowego  
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ma on dostęp do wszystkich danych zgromadzonych w centralnej bazie katastru wodnego 
regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. 

System umożliwia wgląd oraz daje możliwość aktualizacji danych wektorowych 
oraz opisowych za pomocą urządzeń przenośnych posiadających możliwość komunikacji 
poprzez sieć GSM, bezpośrednio w centralnej bazie danych. Bezpośredni wgląd do 
otrofotomap, map rastrowych oraz danych wektorowych umożliwi poprawną lokalizację, 
weryfikację obiektów w terenie, a pozycjonowana dokumentacja fotograficzna umożliwi 
w późniejszym czasie odtworzenie przebiegu kontroli. 

Wyniki zadania zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy Prawo wodne zostaną bezpośrednio 

wykorzystane do prowadzenia katastru wodnego w regionie wodnym Dolnej Odry  

i Przymorza Zachodniego. Kataster wodny zgodnie z art. 142 ust. 4 ustawy Prawo wodne 

jest instrumentem ekonomicznym służącym gospodarowaniu wodami oraz zgodnie  

z art. 2 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo wodne jest instrumentem do zrządzania zasobami 

wodnymi. Realizacja pracy przyczyni się do wzmocnienia obu tych instrumentów. 

Wykonanie przedmiotu zamówienia stanowiło realizację ustawowego obowiązku, 

nałożonego na Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie,  

o którym mowa w art. 154 ust. 3 ustawy Prawo wodne. Zamówienie zostało sfinansowane 

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 
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III. Kataster wodny 
Kataster wodny jest systemem informacyjnym o gospodarowaniu wodami, 

składającym się z dwóch działów (Dział I i Dział II). Kataster wodny, prowadzi się dla 
obszaru państwa z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony 
wodne.  

Kataster wodny dla obszaru państwa prowadzony jest na podstawie art. 154 ust. 2 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) przez 
Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i obejmuje dane określone w punkcie 1-3 
i 10 działu I katastru i dane określone w dziale II katastru. 

Kataster wodny dla regionu wodnego prowadzony jest na podstawie art. 154 ust. 3 
ustawy Prawo wodne przez dyrektora regionalnego zarządu i obejmuje dane określone  
w dziale I i II katastru wodnego. 

Organy administracji publicznej, instytuty badawcze, a także zakłady oraz 
właściciele urządzeń wodnych obowiązani są do nieodpłatnego przekazywania danych 
niezbędnych do prowadzenia katastru wodnego. 

Źródłem danych katastru wodnego w zakresie nieruchomości jest ewidencja 
gruntów i budynków, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy Prawo wodne W dziale I katastru wodnego 
gromadzi się i aktualizuje dane dotyczące: 

 sieci hydrograficznej oraz hydrologicznych i meteorologicznych posterunków 
obserwacyjno-pomiarowych; 

 przebiegu granic obszarów zlewni, dorzeczy i regionów wodnych; 
 zasobów wód podziemnych, lokalizacji głównych zbiorników wód podziemnych 

oraz sieci stacjonarnych obserwacji wód; 
  ilości i jakości zasobów wód powierzchniowych oraz podziemnych; 
  wielkości poboru wody powierzchniowej i podziemnej; 
  źródeł i charakterystyki zanieczyszczeń punktowych oraz obszarowych; 
  stanu biologicznego środowiska wodnego oraz terenów zalewowych; 
 obwodów rybackich oraz rybackiej przydatności wód (bonitacji); 
 użytkowania wód wraz z charakterystyką korzystania z wód; 
 profili wody w kąpieliskach; 
 pozwoleń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych wydawanych na 

podstawie przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska dotyczących 
korzystania z wody; 

 ilości i rodzaju substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach 
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zintegrowanych wydawanych na podstawie przepisów ustawy – Prawo 
ochrony środowiska dotyczących korzystania z wody; 

 urządzeń wodnych; 
 stref i obszarów ochronnych ustanowionych na podstawie ustawy; 
 obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów narażonych  

na niebezpieczeństwo powodzi; 
 spółek wodnych. 

 
Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy Prawo wodne dział II katastru wodnego zawiera 

następujące elementy: 
 program wodno-środowiskowy kraju; 
  dokumenty planistyczne, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1a-5 ustawy 

Prawo wodne, tj.:  
o plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,  
o plan zarządzania ryzykiem powodziowym,  
o plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza, 
o warunki korzystania z wód regionu wodnego, sporządzane w miarę 

potrzeb warunki korzystania z wód zlewni; 
  listy, o których mowa w art. 90 ust. 1 pkt 8 i w art. 92 ust. 3 pkt 14 ustawy 

Prawo wodne, tj.: 
o listy programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, o których mowa w art. 415 ust. 5 pkt 
1 ustawy Prawo ochrony środowiska,  

o listy przedsięwzięć priorytetowych przedkładane przez wojewódzkie 
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o których mowa  
w art. 414 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie prowadzi 

kataster wodny dla regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz regionu 
wodnego Ücker. 

Region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego obejmuje: dorzecze Odry  
od ujścia do niej rzeki Nysy Łużyckiej w km 542,4 do ujścia Odry wraz z Zalewem 
Szczecińskim, bez dorzecza Warty, oraz na obszarze Przymorza Zachodniego  
od zachodniej granicy państwa do zlewni rzeki Wieprzy włącznie wraz z dorzeczem 
Przymorza zawartym między zlewnią rzeki Wieprzy i zlewnią rzeki Słupi. 

Region wodny Ücker obejmuje jedynie niewielki fragment (ok. 15 km2) zlewni rzeki 
Ücker, który stanowi niewielką część dorzecza tej rzeki (Ücker), położonego w północno-
wschodniej części Republiki Federalnej Niemiec. 
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Rys. 1 Obszar działania RZGW w Szczecinie 

 
Administracyjnie region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, położony 

jest w obrębie 3 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i lubuskiego.   
W regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego położone są: 

 w całości 87 gmin (wszystkie z obszaru województwa zachodniopomorskiego) 
 w części 46 gmin podzielonych granicą regionów wodnych. 
Wśród 46 gmin, które tylko w części należą do tego regionu wodnego - teren 6 

gmin należy do tego obszaru w ponad 80% swojej powierzchni, natomiast teren 20 gmin 
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należy do tego obszaru w ponad 50% swojej powierzchni. Teren pozostałych 20 gmin 
położony jest w obszarze tego regionu wodnego w mniej niż 50% swojej powierzchni  
w tym kilka gmin, ze względu na układ hydrograficzny położone jest w jego granicach 
tylko skrawkiem terenu sięgającym kilku km2. 

W obszarze regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego położone jest 
29 powiatów - w tym 4 miasta na prawach powiatu: Szczecin, Koszalin, Świnoujście oraz 
Słupsk. Miasto Słupsk zajmuje tylko 1 km2 powierzchni regionu wodnego Dolnej Odry  
i Przymorza Zachodniego. 
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IV.   Charakterystyka systemu 
Mobilny system zbierania danych na potrzeby Katastru Wodnego regionu wodnego 

Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego został zbudowany z wykorzystaniem środowisk 
programistycznych firmy ESRI: ArcGIS Runtime oraz ArcGIS API for Flex  i wdrożony  
w oparciu o udostępnioną przez Zamawiającego infrastrukturę sprzętowo-programową. 
Główne elementy systemu stanowią: 

 bazy danych przestrzennych, w których zostały zgromadzone dane 
referencyjne i edycyjne (opisane szczegółowo w rozdziale VI), 

 aplikacje mapowe wspierające wybrane tematy z działalności Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie (opisane szczegółowo w rozdziale 
VII), 

 urządzenia przenośne typu tablet pozwalające na zbieranie w terenie danych  
i ich przekazywanie za pośrednictwem połączenia internetowego bezpośrednio 
do siedziby RZGW Szczecin (opisane szczegółowo w rozdziale V), 

 aplikacje mobilne dla każdego z wiodących systemów operacyjnych (opisane 
szczegółowo w rozdziale VIII). 

 
  

 

 
Rys. 2 Struktura systemu 
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1. Infrastruktura techniczna systemu 
Mobilny system zbierania danych na potrzeby Katastru Wodnego został wdrożony 

w infrastrukturze technicznej udostępnionej przez Zamawiającego. Jest to serwer 
wirtualny utworzony w oparciu o Hyper-V i pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego 
Microsoft Windows Server 2008 x64. 
 

 
Rys 3 Architektura Microsoft Hyper-V 

 
 
 

Komunikacja pomiędzy urządzeniami przenośnymi (tabletami), a centralną bazą 
danych zlokalizowaną w siedzibie Zamawiającego następuje za pośrednictwem sieci 
telefonii komórkowej. Dostarczone urządzenia pozwalają na transmisję danych zgodnie  
ze standardami: UMTS HSPA+, GSM GPRS/EDGE oraz LTE. 
 
 

  
  
 
 
 
 

 
Rys. 4 Komunikacja urządzeń mobilnych z bazą danych 

 

GSM/UMTS/LTE 
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2. Infrastruktura programowa 

Mobilny system zbierania danych na potrzeby Katastru Wodnego został oparty o 
następujące komponenty programowe będące w posiadaniu Zamawiającego: 

 oprogramowanie do przetwarzania danych przestrzennych ArcGIS Server 
Enterprise Advanced 10.0, 

 system zarządzania relacyjną bazą danych - Microsoft SQL Server 2008 
Standard x64, 

 Systemu Operacyjny Windows Server 2008 x64. 
 

 
Rys. 5 Obszary zastosowań oprogramowania ArcGIS Server 
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3. Zastosowane środowiska programistyczne 

Mobilny system zbierania danych na potrzeby Katastru Wodnego regionu 
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego został zbudowany z wykorzystaniem 
środowisk programistycznych firmy ESRI: ArcGIS Runtime oraz ArcGIS API for Flex. 
Środowisko programistyczne ArcGIS Runtime dostępne jest do celów tworzenia  
i wdrażania złożonych aplikacji mobilnych. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do danych 
lokalnych oraz danych opublikowanych za pomocą serwisów mapowych (Web Services). 
Istnieje możliwość zbierania informacji oraz raportowania, przeprowadzania analiz GIS,  
a także wykorzystywanie możliwości narzędzia ArcGIS Online. Aplikacje mobilne mogą być 
dystrybuowane(rozpowszechniane) przez adekwatne do platformy serwisy sprzedaży 
(dystrybucji) aplikacji (App Store dla iOS, Windows Phone Marketplace i Google Play w 
przypadku Androida) lub w ramach prywatnej sieci korporacyjnej. 
 
 

 

Rys. 6 Budowanie kodu aplikacji przy wykorzystaniu ArcGIS Runtime SDK for iOS (ESRI Inc.) 
 

Podsumowując zastosowane środowisko programistyczne ArcGIS Runtime SDK 
pozwala na: 
 używanie i wyświetlanie usług i serwisów z ArcGIS Online i/lub ArcGIS for Server, 
 wykonywanie skomplikowanych zadań geoprzetwarzania i wyświetlanie wyników 

tych zadań, 
 tworzenie aplikacji zbierających i aktualizujących dane. 

Zastosowano następujące wersje środowiska ArcGIS Runtime SDK: 
 ArcGIS Runtime SDK for iOS – wersja 10.1.1, 
 ArcGIS Runtime SDK for Windows Phone – wersja 10.1.1, 
 ArcGIS Runtime SDK for Android 1.1 – wersja 1.1. 
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Serwisy mapowe zostały stworzone z wykorzystaniem środowisk programistycznych 
dostarczanych przez firmę ESRI: ArcGIS API for JavaScript oraz ArcGIS API for Flex. 

ArcGIS API for JavaScript to interfejs programistyczny (przetwarzający kod JavaScript 
w przeglądarce internetowej) do budowy wydajnych i łatwych w użytkowaniu aplikacji 
mapowych osadzonych w stronach internetowych. 
 

  
Rys. 7 Strona główna produktu ArcGIS API for JavaScript 

 
ArcGIS API for Flex to z kolei interfejs programistyczny pozwalający na tworzenie 

dynamicznych zarówno internetowych (mapowych) jak i mobilnych aplikacji GIS typu RIA 
(Rich Internet Application).  
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Rys. 8 Strona główna produktu ArcGIS API for Flex 
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V. Urządzenia mobilne 
 

W ramach realizacji zadania zostały dostarczone i skonfigurowane dwa urządzenia 
typu tablet (Sony Xperia Z) wraz ze zintegrowanym modułem GPS i zapewniającym 
łączność internetową modułem GSM. Dla urządzeń zostały opracowane i wdrożone 
aplikacje mobilne, które stanowią integralną część mobilnego systemu zbierania danych 
na potrzeby Katastru Wodnego. 

Dostarczone urządzenia pracują pod kontrolą systemu operacyjnego Android w 
wersji 4.2.2 Jelly Bean co w połączeniu z czterordzeniowym procesorem Snapdragon S4 
Pro firmy Qualcomm taktowanym zegarem o częstotliwości 1,5 GHz zapewnia 
elastyczność i wymaganą moc obliczeniową. 
 

 
Rys. 9 Tablet Sony Xperia Z (źródło: Sony Polska) 

 
Urządzenia posiadają zintegrowany moduł A-GPS oraz Glonass. Zapewnia to 

bardziej precyzyjne lokalizowanie użytkownika zwłaszcza w przypadku trudnych 
warunków terenowych. 

 
Rys 10. Orbity satelitów dla systemów GPS i Glonass. 
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Urządzenia zostały wyposażone w wydajną baterię o pojemności 6000 mAh, która 
w połączeniu z dodatkowym akumulatorem 9000 mAh zapewnia kilkanaście godzin pracy 
w terenie przy wykorzystaniu zarówno pozycjonowania GPS/Glonass jak również 
transmisji danych za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej. 
 

 
Rys. 11 Tablet Sony Xperia Z w trakcie pracy. 

 
Obudowa urządzeń zapewnia stopień ochronny przed penetracją czynników 

zewnętrznych zgodny ze standardem IP57. W praktyce zapewnia to użytkownikowi 
pracującemu w terenie całkowitą odporność przed takim czynnikami jak woda i kurz.  
 

 
Rys. 8 Wodoodporna obudowa tabletu Sony Xperia Z 

 
Szczegółowe parametry techniczne dostarczonych urządzeń zostały zawarte  

w Załączniku A do niniejszego opracowania. 
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VI.   Bazy danych przestrzennych 

W ramach realizacji zadania zostały zaimplementowane do systemu bazy danych 
przestrzennych w oparciu o udostępnioną przez Zamawiającego infrastrukturę sprzętowo-
programową. Zastosowana została relacyjna baza danych Microsoft SQL Server 2008 oraz 
oprogramowanie firmy ESRI – ArcSDE 10.0 z pakietu ArcGIS Server 10.0. Całość została 
zainstalowana na dedykowanej maszynie wirtualnej z systemem operacyjnym Microsoft 
Windows Server 2008 x64. 

Bazy danych w mobilnym systemie zbierania danych na potrzeby Katastru 
Wodnego zawierają dane wektorowe i rastrowe. Dane wektorowe zostały podzielone na 
dane podkładowe (referencyjne) oraz dane podlegające edycji. 

Dla nowo wytworzonych danych zostało przygotowane repozytorium bazy danych 
wraz z utworzeniem odpowiednich struktur danych opisowych (klas obiektów, zestawów 
klas obiektów, relacji), struktur domen (słowników) oraz z utworzeniem ich powiązań. 

 

 
Rys. 12 Struktura logiczna bazy danych przestrzennych w systemie 
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1. Wekoryzacja danych 

W ramach realizacji zadania została utworzona warstwa poligonowa zawierająca 
profile wody w kąpieliskach w formacie Shapefile na podstawie udostępnionych przez 
Zamawiającego profili wody (w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF). 
 

 
Rys. 13 Warstwa wektorowa profili wody w kąpieliskach – metadane 

 

 
Rys. 14 Warstwa wektorowa profili wody w kąpieliskach – tabela atrybutów 
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Rys. 15 Warstwa wektorowa profili wody w kąpieliskach – mapa poglądowa  

 
2. Układy współrzędnych 

Wszystkie dane przestrzenne stanowiące zasób mobilnego systemu zostały 
zorientowane przestrzennie, według tego samego podstawowego układu odniesienia – 
Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych 1992 opartego o jednostrefowe dla 
obszaru Polski odwzorowanie Gaussa-Krugera elipsoidy GRS 80 z południkiem osiowym 
L0=190. 
 
3. Baza danych rastrowych 

Dane rastrowe pochodzą z udostępnionej przez Zamawiającego bazy danych 
przestrzennych. Udostępniona baza zawiera mapy topograficzne w skalach 1:10000, 
1:50000, 1:200000 oraz ortofotomapy. 
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Rys. 16 Baza danych rastrowych – mapy topograficzne  

 

 
Rys. 17 Baza danych rastrowych – ortofotomapy 
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4. Baza danych wektorowych referencyjnych 
Poniżej znajduje się lista warstw stanowiących dane podkładowe: 
 granica regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz regionu 

wodnego Uecker, 
 jednolite części wód powierzchniowych w kategorii: rzeki, jeziora, wody 

przejściowe, wody przybrzeżne, 
 jednolite części wód podziemnych, 
 granice regionów bilansowych RZGW Szczecin, 
 scalone części wód powierzchniowych,  
 granice Międzynarodowego obszaru dorzecza Odry (MODO), 
 sieć hydrograficzna (Mapa Podziału Hydrograficznego Polski), 
 dane administracyjne PRG – gminy, powiaty, województwa,  
 drogi, kolej, miasta, miejscowości, 
 obszary bilansowania wód, 
 formy ochrony przyrody. 

 

 
Rys. 18 Dane referencyjne dotyczące podziału hydrograficznego. 
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5. Baza danych wektorowych edytowalnych 
Dane edycyjne stanowią następujące warstwy tematyczne (wraz z określeniem 

typu danych): 
 budowle piętrzące – obiekty punktowe, 
 Małe Elektronie Wodne - obiekty punktowe, 
 przepławki - obiekty punktowe, 
 ujęcia dla stawów - obiekty punktowe, 
 ujęcia powierzchniowe - obiekty punktowe, 
 ujęcia podziemne - obiekty punktowe, 
 zrzuty komunalne - obiekty punktowe, 
 zrzuty przemysłowe - obiekty punktowe, 
 zrzuty pozostałe - obiekty punktowe, 
 zrzuty ze stawów hodowlanych  - obiekty punktowe, 
 tereny ochronne bezpośrednie ujęć wód  - obiekty poligonowe. 
 tereny ochronne pośrednie ujęć wód  - obiekty poligonowe, 
 wały przeciwpowodziowe - obiekty liniowe. 

 

 
Rys. 19 Warstwy urządzeń wodnych 
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Rys. 20 Warstwy źródeł zanieczyszczeń 

 
Dodatkowo zostały przygotowane warstwy robocze stanowiące zasób warstw 

edycyjnych, które pozwalają użytkownikowi na roboczą inwentaryzację w terenie 
praktycznie dowolnego typu obiektów:  

 punkty robocze - obiekty punktowe, 
 linie robocze - obiekty liniowe, 
 poligony robocze - obiekty poligonowe. 

 
6. Użytkownicy bazy danych 

Jedynie uprawnieni użytkownicy mają możliwość edycji danych przestrzennych 
zgromadzonych w bazie danych. Dodawanie kolejnych użytkowników odbywa się  
za pośrednictwem aplikacji ArcCatalog. 

 
Rys. 21 Dodawanie użytkowników w ArcCatalog 
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Grupy użytkowników zostały zdefiniowane w usłudze katalogowej Active Directory 
udostępnionej przez Zamawiającego. 

 
Rys. 22 Struktura grup w Active Directory 

  
 

 

 

 



Wykonanie mobilnego systemu zbierania danych na potrzeby Katastru Wodnego 

 28 

 

 

VII.   Aplikacje mapowe 

W ramach realizacji mobilnego systemu zbierania danych na potrzeby Katastru 
Wodnego wykonane zostały aplikacje mapowe w oparciu o udostępnioną przez 
Zamawiającego infrastrukturę sprzętowo-programową. Każda z utworzonych aplikacji 
mapowych wspiera wybrane tematy z działalności Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie: 
 wody powierzchniowe, 
 wody podziemne, 
 ochrona wód, 
 ochrona przeciwpowodziowa. 
 

Podział na poszczególne aplikacje mapowe wynika z podanego przez 
Zamawiającego zakresów danych jakie mają być prezentowane i edytowane w aplikacjach 
mobilnych. 

 

 
Rys. 23 Aplikacja mapowa dotycząca ochrony wód 
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Aplikacje mapowe dla poszczególnych tematów różnią się zawartością danych 
edycyjnych. Funkcjonalność aplikacji mapowych oraz zastosowane do ich budowy 
technologie zostały szczegółowo opisane w niniejszym rozdziale. 

 
1. Zastosowane technologie 

Aplikacje mapowe wchodzące w skład mobilnego systemu zbierania danych na 
potrzeby Katastru Wodnego zostały wdrożone w oparciu o oprogramowanie firmy ESRI – 
ArcGIS Server 10.0. 

 

 
Rys. 24 Obszary zastosowań oprogramowania ArcGIS Server 

 

Źródłem danych dla aplikacji mapowych były serwisy mapowe (Map Service, 
Feature Service). 

 

 
Rys. 25 Utworzone w systemie serwisy mapowe 
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Aplikacje mapowe zostały zbudowane w technologii Flex w oparciu o zapewniany 
przez firmę ESRI interfejs programistyczny ArcGIS API for Flex.  

 

 
Rys 26. Projektowanie aplikacji mapowej w oparciu o ArcGIS Viewer for Flex 

 
 

 
Rys. 27 Dodawanie widżetów do aplikacji mapowych 
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2. Podkłady rastrowe 
W aplikacjach mapowych są dostępne jako dane podkładowe następujące dane 

rastrowe: 
 mapa topograficzna 1:10000, 
 mapa topograficzna 1:50000 
 mapa topograficzna 1:200000 
 ortofotomapa 

 
Poszczególne podkłady rastrowe wyświetlają się w zależności od wybranej przez 

użytkownika skali. 
 
3. Obsługiwane przeglądarki internetowe 

Dzięki zastosowanym technologiom aplikacje mapowe funkcjonują poprawnie  
w następujących przeglądarkach internetowych: 

 Microsoft Internet Explorer, 
 Mozilla Firefox, 
 Google Chrome. 

 
Rys. 28 Aplikacja mapowa w przeglądarce Firefox 

 
4. Usługi REST 

Na potrzeby aplikacji mapowych zostały utworzone następujące serwisy mapowe 
oparte o REST. Utworzonych zostało 16 serwisów typu REST. 

 OchronaPrzeciwPowodziowa 
 OchronaWod 
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 WodyPodziemne 
 WodyPowierzchniowe 
 Działki 
 GranicaMODO 
 GranicaRZGWSzczecin  
 JCWPd 
 JCWP 
 JCWPF2180 
 MPHP2010 
 MPHPZLEWNIE2010 
 Natura 
 PodzialAdministracyjny 
 Rastry 
 RegionyBilansowe 
 SCWP 

5. Funkcjonalność aplikacji mapowych 
Każda z aplikacji mapowych pozwala na dostosowanie zawartości okna mapy. 

Użytkownik może dokonać modyfikacji zawartości okna mapy poprzez wybór w panelu 
„Lista warstw” widoczności dla poszczególnych warstw i podkładów. 

 

 
Rys. 29 Wybór widoczności warstw w aplikacji mapowej 
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Użytkownik może sterować widocznością „Listy warstw” w oknie mapy aplikacji poprzez 
wybór odpowiedniej opcji z belki narzędziowej. 

 

Rys. 30 Wybór wyświetlania „Listy warstw” 

 

Sposób zobrazowania poszczególnych danych przestrzennych w aplikacji mapowej został 
określony w panelu „Legenda”. 

 
Rys. 31 Legenda w aplikacji mapowej 

 

Użytkownik może sterować widocznością „Legendy” w oknie mapy aplikacji poprzez 
wybór odpowiedniej opcji z belki narzędziowej. 

 
Rys. 32 Wybór wyświetlania „Legendy” 
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Serwis mapowy zapewnia następujące funkcjonalności związane z prezentacją i przeglądaniem 
danych oraz funkcje nawigacyjne: 

 funkcja powiększenie, 

 funkcja pomniejszenie, 

 funkcja przesuwanie, 

 funkcja poprzedni/następny widok mapy – funkcja umożliwiająca poruszanie  
się po kolejno wyświetlanych przez użytkownika zakresach mapy. Przycisk „poprzedni” 
wraca do wcześniej wyświetlonego widoku, a „następny” do kolejnych, 

 funkcja wyboru skali – funkcja umożliwiająca wybór przedziału skalowego pozwalający na 
szybkie przejście do oczekiwanego zakresu skalowego,  

Wybór funkcji związanych z przeglądaniem danych został zintegrowany z funkcją „nawigator”  
i następuje z poziomu paska narzędziowego znajdującego się po lewej stronie okna mapy. 

 
Rys. 33 Wybór opcji z bocznego paska narzędziowego 

 
W aplikacjach mapowych funkcja identyfikacji obiektów jest domyślnie włączona.  

W przypadku identyfikacji we wskazanym przez użytkownika miejscu większej ilości obiektów 
istnieje możliwość przełączania się pomiędzy nimi za pomocą strzałek. 
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Rys. 34 Wyświetlanie atrybutów obiektów 

Dodatkowo w aplikacjach mapowych zostały dodane funkcje ułatwiające 
użytkownikowi nawigację po prezentowanych danych: 

 funkcja okno podglądu – funkcja ma za zadanie ułatwić orientację na mapie, 
umożliwia wyświetlenie dodatkowego okna zawierającego ogólniejszy widok od 
bieżącego widoku okna mapy, 

 funkcja nawigator – funkcja wyświetlająca pionowy suwak pozwalający na szybkie 
przejście do oczekiwanego zakresu skalowego. Przyciski „strzałka do góry”  
i „strzałka w dół” na górze i dole suwaka działają analogicznie do opisanych funkcji 
„powiększ” i „pomniejsz”. 

 
Rys. 35 Okno podglądu w serwisie mapowym 
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Aplikacje mapowe pozwalają na wyszukiwanie danych poprzez wpisanie 
interesującej użytkownika frazy w polu zlokalizowanym na górnej belce serwisu 
mapowego. Obiekty pasujące do podanej przez użytkownika frazy są wyświetlane 
bezpośrednio na liście rozwijalnej. 

 

 
Rys. 36 Wyszukiwanie obiektów w aplikacjach mapowych 

 
W aplikacjach mapowych w dolnej części okna mapy prezentowany jest panel „Tabela 

atrybutów”, który wyświetla obiekty dostępne w aplikacji. Są one skategoryzowane i podzielone 
na odrębne zakładki. 
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Rys. 37 Wyświetlanie obiektów w Tabeli atrybutów 

 

 

Rys. 38 Funkcje dostępne w panelu „Tabela atrybutów” 

 

Aplikacje mapowe dostarczają użytkownikowi funkcjonalności pozwalającej na drukowanie 
okna mapy wraz z legendą. 
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Rys. 39 Wybór tytułu wydruku 

 
Użytkownik może wydrukować okno mapy aplikacji poprzez wybór odpowiedniej opcji  

z belki narzędziowej. 
 

 
Rys. 40 Wybór opcji drukowania z belki narzędziowej 

 
 

Użytkownik aplikacji mapowych ma możliwość eksportu danych zawartych w systemie 
do formatu Microsoft Excel lub PDF. Użytkownik może wybrać warstwę oraz atrybuty, 
które będą wyeksportowane. Użytkownik ma możliwość zmiany kolejności atrybutów w 
wynikowym pliku. 
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Rys. 41 Okno eksportu danych 

 
Użytkownik może wybrać funkcję eksportu danych aplikacji mapowej poprzez wybór 

odpowiedniej opcji z belki narzędziowej. 
 

 
Rys. 42 Wybór funkcji eksportu 

 
 

Użytkownik aplikacji mapowych może zmierzyć odległości pomiędzy interesującymi go 
punktami lub obiektami na mapie jak również dokonać pomiary powierzchni i obwodów 
interesujących go lokalizacji. 
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Rys. 43 Pomiar długości, obwodu oraz powierzchni 

Użytkownik może wybrać funkcję rysowania w aplikacji mapowej poprzez wybór 

odpowiedniej opcji z belki narzędziowej. 
 

 
Rys. 44 Wybór funkcji rysowania 

 
 

W aplikacjach mapowych po kliknięciu w oknie mapy prawym klawiszem myszy i 
wyborze opcji „Idź do wsp XY” uzyskujemy możliwość wstawiania obiektów podających 
jego współrzędne.  
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Rys. 45 Wybór opcji „Idź do wsp XY” 

 
Użytkownik ma możliwość wyboru jednego z kilku układów współrzędnych w 

jakim będą wprowadzane współrzędne obiektu. 
 

 
Rys. 46 Wybór układu współrzędnych 
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6. Edycja danych przy użyciu aplikacji mapowych 
Uprawnieni użytkownicy mają możliwość edycji danych przestrzennych  

i opisowych w każdej z utworzonych w ramach mobilnego systemu aplikacji mapowych.   
 Rozpoczęcie edycji danych następuje w momencie wyboru przez użytkownika 
odpowiedniej opcji z belki narzędziowej.  

 
Rys. 47 Wybór trybu edycji 

W przypadku tworzenia nowych obiektów użytkownik może wybrać szablon 
według, którego zostaną wypełnione predefiniowane atrybuty. 

 
Rys. 48 Wybór rodzaju nowego obiektu 

 
Użytkownik ma możliwość edytowania danych dla obiektów punktowych  

w następującym zakresie: 
 wstawianie obiektów, 
 wstawianie obiektów za pomocą współrzędnych xy, 
 dociąganie obiektów do wybranej warstwy, 
 usuwanie obiektów, 
 przesuwanie obiektów, 
 kopiowanie obiektów, 
 selekcję obiektów. 
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Rys. 49 Wybór operacji na obiekcie punktowym 

 
Rys. 50 Edycja atrybutów obiektu 

 
Użytkownik wypełniając atrybuty nowego obiektu lub edytując atrybuty już 

istniejącego ma możliwość skorzystania ze zdefiniowanych w bazie danych przestrzennych 
słowników. 
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Rys. 51 Wybór atrybutów obiektów ze słowników 

 
Dla każdego obiektu wypełniane są pola dotyczące daty jego modyfikacji, a także 

użytkownika ją wykonującego. 

 
Rys. 52 Wybór atrybutów obiektów ze słowników 

 
Użytkownik ma możliwość edytowania danych dla obiektów liniowych  

w następującym zakresie: 
 wstawianie obiektów, 
 wstawianie obiektów za pomocą współrzędnych xy kolejnych węzłów, 
 przesuwanie obiektów, 
 selekcję obiektów, 
 edycję węzłów, 
 dociąganie węzłów do wybranej warstwy, 
 dzielenie i łączenie obiektów, 
 usuwanie obiektów, 
 kopiowanie obiektów. 
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Użytkownik ma możliwość edytowania danych dla obiektów poligonowych 
w następującym zakresie: 
 wstawianie obiektów,  
 wstawianie obiektów za pomocą współrzędnych xy kolejnych węzłów, 
 przesuwanie obiektów, 
 selekcję obiektów, 
 edycję węzłów, 
 dociąganie węzłów do wybranej warstwy, 
 dzielenie i łączenie obiektów, 
 usuwanie obiektów, 
 kopiowanie obiektów. 
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VIII.   Aplikacje mobilne 
 

Aplikacje mobilne zostały zrealizowane w oparciu o środowisko programistyczne 

ArcGIS Runtime firmy ESRI. Dla każdego z wymaganych przez Zamawiającego systemów 

operacyjnych została stworzona niezależna aplikacja korzystająca z przygotowanych 

serwisów mapowych. 

 

 
Rys. 53 Budowanie kodu aplikacji przy wykorzystaniu ArcGIS Runtime SDK for iOS (ESRI 

Inc.) 

 

Instalacja aplikacji na urządzeniach mobilnych odbywa się poprzez dedykowane 

dla każdego z systemów operacyjnych platformy dystrybucyjne. Proces ten został opisany 

szczegółowo w rozdziale X. 

Aplikacja mobilne zostały zaprojektowane z uwzględnieniem specyficznych  

dla każdego z systemów operacyjnych uwarunkowań i ograniczeń.  

 

1. Funkcjonalność aplikacji mobilnych 

Funkcjonalność aplikacji mobilnych zostanie omówiona na przykładzie aplikacji 
stworzonej dla systemu Android. 

 Okno mapy jest obsługiwane w wykorzystaniem technologii multitouch. 
Użytkownik ma dostęp do niezbędnych opcji za pośrednictwem paska narzędziowego 
dostępnego standardowo w górnej części okna mapy. Interfejs aplikacji mobilnych został 



Wykonanie mobilnego systemu zbierania danych na potrzeby Katastru Wodnego 

 47 

 

zaprojektowany tak aby maksymalnie uprosić ich obsługę ze względu na konieczność 
pracy w terenie. 

 

Rys. 54 Okno główne aplikacji mobilnej 

Użytkownik może zmieniać aktualną kompozycję mapową poprzez wybór 
widoczności warstw. 

 
Rys. 55 Wybór warstw wyświetlanych w aplikacji mobilnej 
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Wyświetlanie legendy 

 

Rys. 56 Wyświetlanie legendy 

Wyszukiwanie obiektów 

 

Rys. 57 Wyszukiwanie obiektów 
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Aplikacje mobilne dają możliwość lokalizacji użytkownika w terenie wraz z 
wizualizacji na mapie (niebieski punkt) na podstawie danych z modułu GPS/Glonass. 
Pozycja użytkownika jest dynamicznie aktualizowana. 

 

Rys. 58 Wyświetlanie aktualnej pozycji użytkownika 

2. Edycja danych w aplikacji mobilnej 

Edycja obiektów w aplikacji mobilnej 

Użytkownik ma możliwość edytowania danych dla obiektów punktowych  
w następującym zakresie: 
 wstawianie obiektów, 
 wstawianie obiektów za pomocą współrzędnych xy, 
 dociąganie obiektów do wybranej warstwy, 
 usuwanie obiektów, 
 przesuwanie obiektów, 
 kopiowanie obiektów 
 selekcję obiektów. 
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Rys. 59 Edycja danych punktowych 

 

Użytkownik ma możliwość edytowania danych dla obiektów liniowych  
w następującym zakresie: 
 wstawianie obiektów, 
 wstawianie obiektów za pomocą współrzędnych xy kolejnych węzłów, 
 przesuwanie obiektów, 
 selekcję obiektów, 
 edycję węzłów, 
 dociąganie węzłów do wybranej warstwy, 
 dzielenie i łączenie obiektów, 
 usuwanie obiektów, 
 kopiowanie obiektów. 
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Rys. 60 Edycja danych liniowych 

Użytkownik ma możliwość edytowania danych dla obiektów poligonowych 
w następującym zakresie: 
 wstawianie obiektów,  
 wstawianie obiektów za pomocą współrzędnych xy kolejnych węzłów, 
 przesuwanie obiektów, 
 selekcję obiektów, 
 edycję węzłów, 
 dociąganie węzłów do wybranej warstwy, 
 dzielenie i łączenie obiektów, 
 usuwanie obiektów, 
 kopiowanie obiektów. 
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Rys. 61 Edycja danych poligonowych 
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IX.   Proces zbierania danych 
Proces zbierania danych za pomocą przygotowanych aplikacji mobilnych zostanie 

omówiony na przykładzie wstawiania nowego punktu zrzutu zanieczyszczeń 
przemysłowych.  

Po włączeniu urządzenia, sprawdzeniu komunikacji GSM i zalogowaniu do sytemu 
należy rozpocząć od zlokalizowania aktualnej pozycji użytkownika  
w oknie mapy. Można zrobić to automatycznie za pomocą modułu GPS/Glonass.  

Następnym krokiem jest rozpoczęcie edycji i wprowadzanie zrzutu zanieczyszczeń 
za pomocą aktualnej lokalizacji GPS. Następnym krokiem jest wypełnienie informacji o za 
pomocą wirtualnej klawiatury lub przedefiniowanych pół wyboru.  

 

 

Rys. 62 Wstawianie zrzutu zanieczyszczeń 

Użytkownik może również wykonać dokumentację fotograficzną rzęski wbudowanemu w 
urządzenie aparatowi fotograficznemu  

 

 



Wykonanie mobilnego systemu zbierania danych na potrzeby Katastru Wodnego 

 54 

 

X.   Dystrybucja aplikacji mobilnych 
Dystrybucja aplikacji mobilnych dla mobilnego systemu zbierania danych  

na potrzeby Katastru Wodnego odbywa się za pośrednictwem dedykowanej dla każdego  
z systemów operacyjnych platformy dystrybucyjnej: 

 Google Play firmy Google dla mobilnego systemu operacyjnego Android, 
 App Store firmy Apple dla mobilnego systemu operacyjnego iOS, 
 Windows Marketplace firmy Microsoft dla mobilnego systemu operacyjnego 

Windows Phone.  
Dla każdej z platform dystrybucyjnych wybrany został model programu 

developerskiego najbardziej optymalny z punktu widzenia wymagań postawionych przez 
Zamawiającego. 
 
1. Dystrybucja aplikacji na urządzania z systemem iOS 

Dla urządzeń z systemem operacyjnym iOS został wybrany i wdrożony program 
developerski firmy Apple określany jako  iOS Developer Enterprise. Program ten jest 
przeznaczony dla organizacji, które zamierzają ograniczyć dystrybucję do użytku wewnątrz 
firmy. 

 

 
Rys. 63 Dystrybucji aplikacji w programie iOS Developer Enterprise  

 
Program developerski iOS Developer Enterprise zapewnia Zamawiającemu 

następującą funkcjonalność: 
 możliwość testowania aplikacji, 
 model dystrybucji Ad-Hoc, 
 model dystrybucji In-House. 
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Aby przetestować stworzoną aplikację na urządzeniu fizycznym trzeba 
zarejestrować program na licencji Developerskiej. Proces testowania: Konfiguracja 
aplikacji pod dystrybucję > Testowanie z wykorzystaniem Emulatora > Rejestracja 
identyfikatorów urządzeń > Tworzenie certyfikatu dystrybucyjnego > Tworzenie profilu 
Ad-Hoc > Tworzenie paczki dystrybucyjnej App Store > Instalacja aplikacji. 

Model dystrybucji Ad-Hoc zapewnia możliwość rozesłania aplikacji na 100 
urządzeń. 

Model dystrybucji In- Hosue zapewnia możliwość dystrybucji aplikacji tylko 
wewnątrz firmy.  

 
2. Dystrybucja aplikacji na urządzania z systemem Windows Phone 

Dla urządzeń z systemem operacyjnym Windows Phone został wybrany i wdrożony 
program developerski firmy Microsoft. Program ten pozwala na tworzenie tzw. aplikacji 
prywatnych czyli takich, którzy będą na liście użytkowników organizacji. Tworzenie 
aplikacji prywatnych jest możliwe tylko dla urządzeń z systemem Windows Phone 8. W 
takim przypadku następuje pominięcie Windowse Phone Store. 

 

Rys. 64 Logowanie do Windows Phone Dev Center 

Proces dystrybucji aplikacji mobilnych dla systemu Windows Phone przebiega  
w następujących krokach: 

 rejestracja firmy na ‘Windows Phone Dev Center’ i uzyskanie certyfikatu 
Symantec, 

 utworzenie ‘Application Enrollment Token’ (AET), 
 stworzenie aplikacji ‘Company HUB’, 
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 przygotowanie aplikacji do dystrybucji, 
 zarejestrowanie użytkowników i instalacja aplikacji za pośrednictwem 

‘Company HUB’. 

Application Enrollment Token – uzyskiwany za pomocą AETGenerator, urządzenia 
dostarczonego z Windows Phone SDK 8.0. Token służy do przypisania urządzeń 
użytkowników do konta organizacji. 

 
3. Dystrybucja aplikacji na urządzania z systemem Android 

Dla urządzeń z systemem operacyjnym Android został wybrany i wdrożony program 
developerski firmy Google. Program ten pozwala na tworzenie tzw. aplikacji prywatnych 
czyli takich, którzy będą na liście użytkowników organizacji.  

 
Rys. 65 Logowanie do Google Play Developer Console 

Proces dystrybucji aplikacji mobilnych dla systemu Android Phone przebiega  
w następujących krokach: 

 utworzenie konta ‘Google Apps for Government’, 
 utworzenie ‘Google Play Developer Console’, 
 zorganizowanie kont i określenie dostępu dla użytkowników. 
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XI.   Grupy użytkowników systemu 

Dostęp do mobilnego systemu zbierania danych na potrzeby Katastru Wodnego 

jest możliwy wyłącznie dla uwierzytelnionych pracowników Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Ze względu na uprawnienia pracownicy Zmawiającego 

zostali podzieleni na trzy grupy: 

 użytkownicy z uprawnieniami do przeglądania danych, 
 użytkownicy z uprawnieniami do przeglądania i edycji danych, 

 administratorzy. 

Uwierzytelnianie użytkowników w systemie odbywa się za pośrednictwem  

okna logowania dostępnego zarówno z poziomu aplikacji mapowych jak i aplikacji 
mobilnych.  

 

 

Rys. 66 Okno logowania do aplikacji mapowych 

 
Uwierzytelnieni użytkownicy z uprawnieniami do przeglądania i edycji danych 

aplikacji mobilnych i aplikacji mapowych mają dostęp do następującej funkcjonalności: 

 wprowadzenie danych przestrzennych, 
 edycja danych przestrzennych, 

 wprowadzenie danych opisowych, 

 edycja danych opisowych. 
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Możliwości systemu w zakresie edycji danych zostały opisane szczegółowo  

w rozdziale VIII „Aplikacje mobilne” oraz w rozdziale VII „Aplikacje mapowe”. 

Zarządzanie mobilnym systemem jest możliwe jedynie z poziomu sieci lokalnej 

Zamawiającego przez uprawnionych pracowników. Administratorzy mobilnego systemu 

za pośrednictwem oprogramowania ArcGIS Server mają możliwości: 

 wykonywać topologię, 

 zarządzać uprawnieniami użytkowników oraz edytorów, 

 zarządzać platformą ArcGIS Server oraz wprowadzać zmiany w aplikacjach 
mobilnych, 

 zarządzać cache’owaniem serwisu. 
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XII.   Podsumowanie 
Kataster wodny jest systemem informacyjnym o gospodarowaniu wodami, który  

z jednej strony stanowi instrument ekonomiczny służący gospodarowaniu wodami oraz 
instrument do zrządzania zasobami wodnymi, a z drugiej strony stanowi źródło danych  
dla społeczeństwa i jednostek administracji. Mając na uwadze powyższe priorytetowym 
dla Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest utrzymywanie 
bazy danych katastru wodnego w stanie nieustannej aktualizacji. 

Realizacja przedmiotowego zadania stanowiła wypełnienie zadania Dyrektora 
RZGW w Szczecinie określonego przepisem art. 154 ust. 3 ustawy z dnia  
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), który nakłada 
obowiązek prowadzenia katastru wodnego dla regionu wodnego, a więc gromadzenia  
i aktualizacji danych. 

Przed wdrożeniem mobilnego systemu zbierania danych na potrzeby Katastru 

Wodnego pozyskiwanie, aktualizacja oraz weryfikacja informacji w terenie obywała  

się jedynie za pomocą odbiornika GPS i aparatu fotograficznego. Można mnożyć przykłady 
wyjazdów terenowych, w czasie których nie wiadomo było czy dany zbiornik wodny jest 

właściwym, czy granica obszaru zalanego jest granicą linii wodnej lub też w jakim 
kilometrze lub na jakiej działce znajdują się pracownicy RZGW w Szczecinie. Dopiero  

po powrocie z wyjazdu terenowego pracownik dokonywał ręcznie zmian w bazach danych 
katastru wodnego przy użyciu skomplikowanego oprogramowania typu ArcGIS Desktop.  

Wykonany mobilny system umożliwia wgląd do zasobów katastru wodnego  

na urządzeniach przenośnych typu tablet bezpośrednio na miejscu wyjazdu terenowego. 
Dostęp do baz danych zawierających otrofotomapy, mapy rastrowych oraz dane 
wektorowe umożliwia poprawną lokalizację i weryfikację obiektów w terenie,  

a pozycjonowana dokumentacja fotograficzna umożliwia w późniejszym czasie 
odtworzenie przebiegu kontroli.  

Dzięki wykonanym dedykowanym aplikacjom mobilnym i wykorzystaniu 

komunikacji internetowej zapewnianej przez sieci telefonii komórkowej możliwa jest 

szybka i prosta edycja danych wektorowych i opisowych bezpośrednio w centralnej bazie 
danych. Użytkownicy systemu mogą edytować zarówno punktowe jak i liniowe oraz 

poligonowe dane przestrzenne stanowiące zasób katastru wodnego. Zakładanym 

rezultatem wdrożenia tej funkcjonalności jest skrócenie czasu związanego z aktualizacją 

danych zawartych w katastrze wodnym. 
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Mobilny system zbierania danych na potrzeby Katastru Wodnego został wdrożony 
w infrastrukturze sprzętowo-programowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie i ściśle zintegrowany z prowadzonymi bazami danych. Takie podejście   

Zastosowane rozwiązania technologiczne zapewniają trwałość projektu i 
możliwość łatwego rozwoju w przyszłości.  

Na bieżąco aktualizowany kataster wodny regionu wodnego Dolnej Odry i 
Przymorza Zachodniego usprawni realizację zadań Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej zwiększając tym samym dostępność dla społeczeństwa danych 
dotyczących gospodarowania wodami. 
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Załącznik A 
Specyfikacja dostarczonych urządzeń mobilnych. 
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L.p. Opis wymagań minimalnych 

1. GPS wbudowany Wbudowany moduł GPS GLONASS z anteną wewnętrzną  

3. Procesor Procesor Quad-core Krait 1.5 GHz lub równoważny o 
wydajność nie mniejszej niż 1000 operacji arytmetycznych na 
sekundę w/g testu SiSoftware Sandra Aggregate Performance 

4. Pamięć RAM Minimum 2 GB 

6. Karta pamięci microSDXC, microSDHC 64 GB, klasa 10 i UHS-I 

7. Slot rozszerzeń 
pamięci 

Zgodny ze standardem micro SDXC lub microSDHC 

8. Wyświetlacz Kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości 1280x800 lub wyższej o 
wielkości minimum 10” ekran dotykowy, ekran musi mieć 
wystarczającą jasność aby był czytelny w świetle dziennym. 

9. Klawiatura Alfanumeryczna klawiatura wirtualna. 

10. WLAN Zgodne ze standardem IEEE 802.11 b.g.n 

11. Bluetooth Standard Bluetooth w wersji 3.0 lub nowszej 

12. Porty 1 x USB lub micro USB w standardzie 2.0. 

13. Akumulator Akumulator Li-Polymer o pojemności minimum 6000mAh. 

14. Aparat 
fotograficzny 

O rozdzielczości minimum 8 Mpix 

15. Dotykowe sensory Kompas, żyrokompas, akcelerometr  

16. System operacyjny  Android 4.1.2 lub równoważny zapewniający obsługę co 
najmniej języka angielskiego i polskiego. 

17. Dodatkowe 
oprogramowanie 

Oprogramowanie umożliwiające odczyt i edycję doc, docx    

 GSM Wbudowany moduł GSM spełniający standardy transmisji 
danych GPRS, EDGE, UMTS, LTE, HDSPA 

18. Odporność na 
czynniki 
zewnętrzne  

Stopień ochronny przed penetracją czynników zewnętrznych 
zgodne ze standardem IP57 lub wyższym  

19. Dodatkowe a) gwarancja 24 miesiące, 
b) pokrowiec ochronny, 
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L.p. Opis wymagań minimalnych 

wymagania c) folia ochronna na ekran – minimum 2 szt., 
d) ładowarka 220V i ładowarka samochodowa,   
e) dodatkowa bateria o pojemności minimum 9000 mAh 

umożliwiająca doładowanie urządzenia, 
f) stacja dokująca, 
g) kabel USB, 
h) instrukcja obsługi urządzenia,  
i) sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany. 
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Załącznik B 
Lista serwisów mapowych 
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Nazwa serwisu Alias serwisu Opis 

GranicaRZGWSzczecin Obszar RZGW Szczecin 

Serwis typu MapServer 
obrazujący granicę 

Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w 

Szczecinie 

MPHP2010 MPHP 
Serwis typu MapServer 

obrazujący Mapę Podziału 
Hydrograficznego Polski 

Natura NATURA 2000 Serwis typu MapServer 
obrazujący obszary Natura 2000 

PodzialAdministracyjny Podział administracyjny 
Serwis typu MapServer 

obrazujący dane z Państwowego 
Rejestru Granic 

Rastry Rastry Serwis typu MapServer 
obrazujący podkłady rastrowe 

Działki Działki geodezyjne Serwis typu MapServer 
obrazujący działki geodezyjne 

MPHPZLEWNIE2010 MPHP Zlewnie 
Serwis typu MapServer 

obrazujący Mapę Podziału 
Hydrograficznego Polski 

RegionyBilansowe Regiony bilansowe 
Serwis typu MapServer 

obrazujący regiony 
bilansowania wód 

SCWP SCWP 
Serwis typu MapServer 

obrazujący Scalone Części Wód 
Powierzchniowych 

JCWPd JCWPd 
Serwis typu MapServer 

obrazujący Jednolite Części Wód 
Podziemnych 

JCWP JCWP 
Serwis typu MapServer 

obrazujący Jednolite Części Wód 
Powierchniowych 

OchronaPrzeciwPowodziowa Ochrona przeciw 
powodziowa 

Serwis typu FeatureServer 
obrazujący warstwy obiektów 
ochrony przeciwpowodziowej 

podlegające edycji 

OchronaWod Ochrona wód 
Serwis typu FeatureServer 

obrazujący obiekty ochrony 
przeciwpowodziowej 

podlegające edycji 

WodyPodziemne Wody podziemne 
Serwis typu FeatureServer 

obrazujący obiekty dotyczące 
wód podziemnych podlegające 

edycji 

WodyPowierzchniowe Wody powierzchniowe 
Serwis typu FeatureServer 

obrazujący obiekty dotyczące 
wód powierzchniowych 

podlegające edycji 
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Załącznik C 
Lista warstw przestrzennych dla poszczególnych serwisów mapowych. 

 
Nazwa serwisu Nazwa warstwy 

GranicaRZGWSzczecin Granica RZGW Szczecin 
rzeki_r_2010 
rzekin_2010 
jeziora_2010 
s_rzeki_2010 

MPHP2010 

jez_n_2010 
NATURA 2000 - obszary siedliskowe 

Natura 
NATURA 2000 - obszary ptasie 

Województwa 
Powiaty 
Gminy 

PodzialAdministracyjny 

Obręby geodezyjne 
Rastry Brak 
Działki Działki Geodezyjne 

MPHP Zlewnie I rząd 
MPHP Zlewnie II rząd 
MPHP Zlewnie III rząd 
MPHP Zlewnie IV rząd 
MPHP Zlewnie V rząd 
MPHP Zlewnie VI rząd 
MPHP Zlewnie VII rząd 
MPHP Zlewnie VIII rząd 
MPHP Zlewnie IX rząd 

MPHPZLEWNIE2010 

MPHP elementarne 
RegionyBilansowe Regiony bilansowe 

SCWP SCWP rzeki 
SCWP zlewnie 

JCWPdF 
JCWPd 

JCWP zlewnie 
JCWP jeziora 
JCWP rzeki 

JCWP wody przejściowe 
JCWPF2180 

JCWP wody przybrzeżne 
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Nazwa serwisu Nazwa warstwy 
Zrzuty komunalne 

Zrzuty przemyslowe 
Zrzuty pozostałe 

OchronaWod 

Zrzuty opadowe 
Ujęcia podziemne 

Teren ochrony tylko bezpośredniej 
Teren ochrony bezpośredniej 

WodyPodziemne 

Teren ochrony pośredniej 
Pompownie melioracyjne 
Wały przeciwpowodziowe 

Zbiorniki retencyjne 
OchronaPrzeciwPowodziowa 

Poldery - tereny zalewowe 
Budowle piętrzace 

Przepławki planowane 
Przepławki istniejące 

Małe Elektrownie Wodne 
Ujęcia Powierzchniowe 

WodyPowierzchniowe 

Zrzuty pstrągowe 
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Załącznik D 

Programy developerskie dla mobilnych systemów operacyjnych 
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1. Program Developerski firmy Apple na urządzenia z iOS: 

Cena Licencji 
(rocznie) 

99 dolarów 

Opis Przeznaczona dla osób i organizacji 
tworzących aplikacje w celu dystrybucji za 
pośrednictwem App Store 

iOS Developer 
Program  

Cechy SDK 

Możliwość testowania 

Pomoc techniczna 

Dystrybucja Ad-Hoc 

Dystrybucja za pośrednictwem App Store 

Dystrybucja B2B  

iAd Network  

Cena Licencji 
(rocznie) 

299 dolarów 

Opis Przeznaczona dla organizacji które 
zamierzają ograniczyć dystrybucję do użytku 
wewnątrz firmy 

iOS Developer 
Enterprise 

Cechy SDK 

Możliwość testowania 

Pomoc techniczna 

Dystrybucja Ad-Hoc  

Dystrybucja In-House  

Cena Licencji 
(rocznie) 

darmowa 

Opis Dla instytucji szkolnictwa wyższego 

iOS Developer 
University 

Cechy  SDK 
 Możliwość testowania 
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Wyjaśnienia: 
 Dystrybucja Ad-Hoc  - możliwość rozesłania aplikacji na 100 urządzeń - nie określono czy 

100 osobnych urządzeń czy 100 instalacji 
 Dystrybucja B2B - aplikacje na zamówienie za pośrednictwem iTunes dla wybranego 

klienta 
 

 iAd Network - usługi reklamowe dla developerów 
 Dystrybucja In-House - dystrybucja aplikacji tylko wewnątrz firmy 
 Możliwość testowania -  aby przetestować stworzoną aplikację na urządzeniu fizycznym 

trzeba zarejestrować program na licencji Developerskiej 
Proces testowania: Konfiguracja aplikacji pod dystrybucję > Testowanie z wykorzystaniem 
Emulatora > Rejestracja identyfikatorów urządzeń > Tworzenie certyfikatu 
dystrybucyjnego > Tworzenie profilu Ad-Hoc > Tworzenie paczki dystrybucyjnej App Store 
> Instalacja aplikacji 

 

Kontakt: 

Infolinia dla firm:  800 702 328   9.00-17.00 

Dystrybucja: 

AB S.A. 
ul. Kościerzyńska 32 
51-416 Wrocław 
T: 071 32 40 500 
F: 071 32 40 529 
www.ab.pl, www.dealer.ab.pl 
cc@ab.pl 

iSource S.A. 
ul. Postępu 6  
02-676 Warszawa  
T: 022 550 86 00  
F: 022 550 86 99  
www.isource.pl 
office@isource.pl 

 

2. Program Developerski firmy Microsoft na systemy Windows Phone: 

(Dane pobrane z http://blogs.msdn.com/b/usisvde/archive/2010/06/11/windows-phone-7-
private-distribution-marketplace-policies-unveiled-at-teched.aspx ) 

 

Koszt licencji 
Developerskiej 

99 dolarów rocznie 

Publikowanie 
aplikacji 

 5 darmowych wystawień  darmowych aplikacji po rejestracji 
 19.99 dolarów za każdą następną darmową aplikację 
 Nielimitowana ilość wystawień płatnych aplikacji 

Prywatne aplikacje 3. Tylko dla Windowse Phone 8 
4. Pominięcie Windowse Phone Store 
5. Użytkownicy mogą instalować aplikację jeżeli są na liście 

użytkowników organizacji 
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Proces dystrybucji 
aplikacji prywatnych 

1. Rejestracja firmy na ‘Windows Phone Dev Center’ i 
uzyskanie certyfikatu Symantec 

2. Utworzenie ‘Application Enrollment Token’ (AET) 
3. Stworzenie aplikacji ‘Company HUB’ 
4. Przygotowanie aplikacji do dystrybucji 
5. Zarejestrowanie użytkowników i instalacja aplikacji 

za pośrednictwem ‘Company HUB’ 
Linki 6. Proces prywatnej dystrybucji: 

http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/windowsphone/develop/jj206943%28v=vs.105%2
9.aspx 

 

Wyjaśnienia: 

 Windows Phone Dev Center – stworzenie konta developerskiego Windowse Phone i 
otrzymanie ID 

 certyfikat Symantec – certyfikat powiązany z ID dystrybutora, używany do generowania 
AET (wyjaśnienie niżej) i ograniczenia działania aplikacji do grona wybranych 
użytkowników 

 Application Enrollment Token – uzyskiwany za pomocą AETGenerator, urządzenia 
dostarczonego z Windows Phone SDK 8.0. Tonek służy do przypisania urządzeń 
użytkowników do konta organizacji 

  Company HUB – aplikacja służąca jako portal – przeglądarka aplikacji organizacji 
 

Kontakt: 

Wsparcie techniczne oraz informacja handlowa I licencyjna: 

 801 802 000  
 22 594 19 99 

E-mail na adres: 

pomoc@microsoft.com 

3. Program Developerski firmy Gogle na systemy Android: 

Koszt licencji 25 dolarów (jednorazowo) 

Publikowanie 
aplikacji 

 Maksymalny rozmiar 50MB, większe wymagają ‘Expansion Pack’ 

Prywatne 
aplikacje 

 Możliwość zarejestrowania prywatnego kanału ‘Google Play 
Store’ 

 Możliwość administrowania grupami użytkowników i dostępem 
do grup aplikacji 

 Aby zarejestrować prywatny kanał na ‘Google Play Store’ trzeba 
skorzystać z panelu administracyjnego z ‘Google Aps for 
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Government’ 
 Pobierana jest opłata 25 dolarów za stworzenie ‘Google Play 

Developer Console’ 
Proces 
dystrybucji 
aplikacji 
prywatnych 

1. Utworzenie konta ‘Google Apps for 
Business/Education/Government’ 

2. Utworzenie ‘Google Play Developer Console’ 
3. Zorganizowanie kont i okreslenie dostępu 

Linki  Prywatny kanał Gogle Play: 
http://support.google.com/a/bin/answer.py?hl=en&answer=249
4992 

 

Wyjaśnienia: 

 Expansion Pack – google umożliwia jednorazowe umieszczenie aplikacji o rozmiarze 
50MB, aplikacje większe korzystają z pakietów rozszerzeń (maximum 2GB) które 
dodawane są jako łatki (patch’e) i najczęściej zawierają pliki z zasobami (grafika, mapy, 
itp…) 

 Google Aps for … - jest zestawem produktów gogle (pakiety biurowe) oferujących 
możliwość użytkowania pod własną nazwą domeny internetowej 

 Google Play Developer Console – wspomaganie dystrybucji aplikacji wśród użytkowników 
Androida, panel administracyjny 
 

Kontakt: 

http://support.google.com/googleplay/?hl=pl&authuser=0 
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