
Z instrukcją instalacji programu InterMAP dla geodetów zgłaszających pracę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oświę-

cimiu można zapoznać się na stronie internetowej pod adresem: 

 https://www.powiat.oswiecim.pl/wp-content/uploads/2015/04/InterMAP-załącznik.pdf  

 

 

Na stronie https://oswiecimski.webewid.pl/is2/iEwid/, pod rozwinięciem „Pobierz dokumenty”, znajduje się instrukcja przygotowana przez Producenta pro-

gramu, firmę Geomatyka-Kraków s. c., ul. Mała Góra 30, 30-864 Kraków. 

  



Ustawienia 
W celu zmiany ustawień programu należy wybrać z nazwy paska menu „Dane” opcję „Ustawienia”. Zostanie otwarte okno:  

 

Można tutaj ustawić własne kolory: tła widoku, podstawowy, podświetlenia i widoku. Nie ma potrzeby zmiany pozostałych, domyślnych parametrów. 



Paski narzędzi można włączać lub wyłączać korzystając z ikony „Zarządzanie paskami narzędzi”. Ich położenie można dowolnie modyfikować. 

 



  



Zmian parametrów wyświetlania obiektów i warstw, zarówno na mapie, jak i na wydrukach, można dokonywać po otwarciu okna „Wyświetlanie obiektów”: 

 



W prezentowanej poniżej zakładce „Wyświetlanie” warto włączyć opcje „Priorytety wyświetlania” i „Oznacz punkty kluczowe”. 

 

Przygotowując wydruk mapy zasadniczej, w zakładce „Wyróżnianie” należy włączyć opcję „wybrane obiekty EGiB na zielono (MZ 2015)”.  



Punkty i granice sporne powinny być oznaczone symbolem „$”. 

  



Po otwarciu pliku kcd, w zakładce „OBIEKTY Plik” pojawia się lista warstw obiektów, które to warstwy można włączać lub wyłączać, w zależności od potrzeb. 

  



Zakładka „OPERATY” również uzupełniana jest po wczytaniu pliku kcd. Pozostawienie włączonego danego operatu i wykluczeniu obiektów bez operatu po-

woduje wyświetlanie na mapie tylko obiektów z tego operatu. 

  



Wczytywanie punktów 
Przed przystąpieniem do modyfikacji rysunku należy z pliku tekstowego wczytać punkty pochodzące z pomiaru. Należy zwrócić uwagę, żeby w tych plikach 

nie było przecinków. 

 



Otwiera się okno, w którym należy wskazać plik ze współrzędnymi. 

  



Warto jednak przy pierwszym uruchomieniu programu InterMAP, najpierw ustawić parametry wrysowywania pikiet. W tym celu należy opuścić okno 

„Otwieranie” i w oknie „Punkty robocze” wybrać ikonę „Ustawienia”: 

 



W parametrach wrysowania zaleca się ustawić inny niż czarny kolor wczytywanych pikiet. Jest to dość przydatne narzędzie, gdyż pikiety, na których znajdzie 

się jakiś obiekt, zmienią kolor z wybranego na czarny, co będzie kontrolą, czy wszystkie pikiety w rysunku zostały wykorzystane. 

  



Z kolei w wartościach domyślnych należy ustawić parametry: „G5STB” jako „1-brak informacji” oraz „G5ZRD” jako „2-geodezyjne pomiary terenowe …”. 

 

Powyższe ustawienia wprowadzamy tylko raz – zostają zapamiętane przez aplikację.  



Teraz można wczytać plik (pliki) ze współrzędnymi. Należy pamiętać, że w plikach nie może być przecinków. 

 

W oknie „Ustawienia kolumn” należy wskazać, z których kolumn program powinien pobierać jakie dane. Na tym etapie wczytywane są punkty robocze, dla-

tego ważne są tylko numery i współrzędne X oraz Y. Pozostałe dane z pliku na tym etapie można pominąć. 

Należy ustawić ilość kolumn na 3, a następnie wskazać, które dane są w której kolumnie. 

W przykładzie powyżej wskazano, że numery pikiet („Nr”) znajdują się w pierwszej kolumnie, współrzędne „X” („Xpierw”) - w drugiej, a współrzędne „Y” 

(Ypierw”) - w trzeciej.  



Okno z poprawnie wczytanymi pikietami wygląda następująco: 

 



Teraz można wczytywać pikiety z kolejnych plików wciskając „Tak” w oknie „Ładowanie punktów roboczych z pliku”. 

Po wczytaniu wszystkich współrzędnych należy uzupełnić atrybuty punktów roboczych postępując w sposób przedstawiony poniżej: 

 



 

Jeżeli źródło danych o położeniu lub data pomiaru są różne dla kolejnych punktów roboczych, należy je ponownie zaznaczyć i ustawić prawidłowe parame-

try.  



Teraz można wczytać punkty robocze do rysunku. 

 



Przedstawione narzędzie wczytywania punktów może posłużyć również do automatycznego wrysowywania obiektów punktowych. Należy ponownie wczy-

tać pikiety z plików określając tym razem, w których kolumnach obok numeru punktu i współrzędnych X i Y, znajdują się wysokości/kody pikiet. 

  



Aby w tabeli z punktami pojawiły się nowe kolumny, pod przyciskiem „Ustaw widoczność kolumn” należy wybrać inny schemat, np. „BDT”. 

 



Następnie należy zaznaczyć i usunąć pikiety będące punktami załamań obiektów liniowych i powierzchniowych (pikiety można posortować wg „kod kar-

to/K1”). 

Oto przykładowy fragment mapy po wprowadzeniu drzew: 

 



Wprowadzanie nowych obiektów. 
Katalog z obiektami otwieramy przy pomocy ikony „Wybierz obiekt z katalogu do wrysowania” lub wciskając klawisz F6 na klawiaturze.

 



Obiekty posegregowane są w zakładkach. Wyszukiwanie konkretnego obiektu może na początku być trudne, ale można skorzystać z wyszukiwarki na dole 

okna (włączone symbole „%” zastępują dowolny ciąg znaków). Do rysunku należy wprowadzać obiekty tylko z obowiązujących rozporządzeń – w wynikach 

wyszukiwania są one wyróżnione kolorem fioletowym. 

 



Zachęcamy jednak do wybierania obiektów poprzez zakładki BDOT/GESUT. 

Znając kod obiektu bazy BDOT, można go wyszukać klikając kolejno przyciski z opisem, np. chodnik to KTCR02 – w zakładce „BDOT500” należy wcisnąć „KT”, 

następnie „CR” i po rozwinięciu wybrać drugi przycisk. 

 



Obiekty bazy BDOT500 posegregowane są wg rodzaju sieci plus „Budowle podziemne” i „Słupy i maszty”. 

 



Niektóre obiekty posiadają tylko jeden rodzaj geometrii: mogą być albo punktami (np. drzewa), albo liniami (np. krawężnik), albo powierzchniami (np. jezd-

nia). Inne posiadają dwa lub trzy rodzaje, a wybór, który rodzaj należy wybrać, uzależniony jest od rzeczywistego wymiaru obiektu (p. rozporządzenie Mini-

stra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej). 

Wprowadzanie do bazy nowych obiektów polega na wyborze odpowiedniego obiektu z katalogu, uzupełnieniu jego atrybutów i wkreśleniu na rysunku wraz 

z opisem (jeśli dany obiekt posiada). 

Należy pamiętać, że mapa to graficzne przedstawienie wzajemnego położenia obiektów znajdujących się w bazie, a ich współrzędne, czy współrzędne punk-

tów ich załamań, to tylko jedne z atrybutów tych obiektów. Jeżeli wymagane są inne atrybuty, należy je bezwzględnie uzupełnić w oknie, które pojawia się 

po wyborze obiektu. 

  



Włączony symbol kłódki po prawej stronie atrybutu powoduje zablokowanie jego wartości, aby przy wyborze innego obiektu posiadającego ten sam atrybut, 

nie wpisywać go ponownie. 

Po uzupełnieniu atrybutów należy wrysować obiekt na mapę łącząc odpowiednio pikiety. Warto zapoznać się z opcjami wkreślania, które pojawiają się w 

pasku po wyborze obiektu oraz z paskiem narzędzi „Chwytanie” (naciśnięcie rolki myszy powoduje przyciąganie). 

Opisy obiektów należy wprowadzać tak, jak zostało to określone w ww. rozporządzeniu. 

 

 

 

 

Niektóre obiekty powierzchniowe powinny zawierać enklawy, tzw. „dziury”, czyli obszary wyłączone z powierzchni danego obiektu, np. wyłączenie obrysu 

budynku czy trawnika z powierzchni chodnika, wysepki na jezdni, lub tym podobne. 

 

Wycięcie „dziur” można przeprowadzić na dwa sposoby. 

Pierwszym z nich jest dodawanie kolejnych wierzchołków do wniesionego, zamkniętego obiektu powierzchniowego (np. chodnika), po wierzchołkach obiek-

tu wycinanego (np. budynku). Obrys „dziury” należy zakończyć na punkcie początkowym. 

Należy pamiętać, aby wycięcie wkreślać w kierunku odwrotnym niż kierunek wnoszenia punktów obiektu pierwotnego. Spowoduje to odjęcie powierzchni 

„dziury” od powierzchni całego obiektu. W przeciwnym wypadku te powierzchnie się zsumują. 

  



 

  



Drugim sposobem jest skorzystanie z paska narzędzi „Obszary”. Polega on niezależnym wkreśleniu obiektów (w kierunkach odwrotnych), uruchomieniu na-

rzędzia „Połączenie obwodnicy z enklawą” i wskazaniu najpierw obiektu głównego, a następnie obiektu tworzącego „dziurę”. 

 



Poprawność wykonania powyższych operacji możemy sprawdzić w informacji o obiekcie, gdzie atrybut „Zamknięty” powinien uzyskać wartość „Tak, z dziura-

mi.”. 

Aby odłączyć enklawę należy skorzystać z drugiego przycisku paska narzędzi „Obszary”: „Odłączanie obwodnic z multiobszarów – enklawy stają się nowymi 

obiektami”. 

 

 

Modyfikowanie obiektów 
W pasku „Modyfikacja obiektów” znajdują się narzędzia do graficznej edycji obiektów znajdujących się w mapie, natomiast do zmiany lub uzupełniania atry-

butów opisowych służy ikona z literami ”ATR” w pasku narzędzi „Mapa”. 

Przenoszenia obiektu na aktywną warstwę można dokonać przy pomocy przycisku „w->w” („Zmień warstwę obiektu na aktywną”) – tutaj należy pamiętać, 

że możliwe jest tylko zamienianie obiektów punktowych na punktowe, liniowych na liniowe i powierzchniowych na powierzchniowe.  



  



Zasady kartowania zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topogra-

ficznych oraz mapy zasadniczej oraz Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT 

i krajowej bazy GESUT. 

Podczas modyfikacji plików należy stosować się m. in. do następujących zasad: 

• Wszystkie nowe lub modyfikowane obiekty muszą mieć uzupełnione wszystkie obligatoryjne atrybuty (w oknie z atrybutami podświetlone na inny 

kolor) plus datę pomiaru. Dodatkowo, jeżeli istniejący obiekt jest jeszcze z katalogu K1, należy go przenieść na odpowiadającą mu warstwę obiektów 

BDOT lub GESUT . Wyjątek stanowią istniejące, nie mierzone obiekty powiązane z obiektami modyfikowanymi, np. jeżeli dokonano pomiaru kontrol-

nego studzienki, to jej atrybuty należy uzupełnić, ale nie wymagane jest uzupełnianie atrybutów przewodów z nią związanych.  

• Obiektów istniejących bazie, których geometria jest korygowana, nie można usuwać zastępując nowymi obiektami – należy zmodyfikować ich poło-

żenie i atrybuty. Tylko jeżeli pomierzono fragment danego obiektu można go rozciąć i wstawić nowy obiekt. 

• Obiekty powierzchniowe muszą być zamknięte. 

• Nie należy umieszczać dwóch obiektów punktowych „na sobie” (z wyjątkiem punktów wysokościowych), np. zasuwy i trójnika, trójnika i punktu 

zmiany cech itd. 

• Punkty o określonej wysokości (SUPS01) muszą być powiązane z obiektami. 

• Studzienki o średnicy mniejszej niż 0,75m należy wprowadzać jako obiekty punktowe „studzienka”, nie właz. Włazy mogą być umieszczane na obiek-

tach powierzchniowych: studzienka, komora podziemna, osadnik. 

• Obiekty liniowe i powierzchniowe należy segmentować na granicach jednostek ewidencyjnych, chyba że te granice przebiegają wzdłuż danego 

obiektu, np. wzdłuż jezdni, skarpy. 

• Niedopuszczalne jest modyfikowanie położenia niepomierzonych obiektów punktowych lub wierzchołków obiektów liniowych i powierzchniowych. 

• Wszystkie nowe obiekty muszą mieć pomierzone wszystkie punkty załamań – nie można ich „dociągać” do istniejącego obiektu bez pomiaru tego 

obiektu. Wyjątek mogą stanowić obiekty podziemne (niedostępne do pomiaru bezpośredniego) lub wycinane pod budynkami (np. pomierzono 

chodnik wokół budynku, to nie ma potrzeby mierzyć budynku w celu wycięcia „dziury” – można wykorzystać istniejący obrys). 

• Większość armatury sieci podziemnych powinno mieć również atrybut „Przebieg” określony jako „podziemny” (np. studzienki, zasuwy). Włazy, szafy 

to najczęściej obiekty naziemne. 

  



Kontrola 
Po zakończeniu modyfikacji pliku należy przeprowadzić kontrolę. 

W pasku menu należy wybrać „Modyfikacja” a następnie „Kontroluj rysunek K1/BDOT500/GESUT”. W opcjach kontroli wszystkie trzy parametry powinny 

być zaznaczone. 

 



W oknie z listą błędów i ostrzeżeń, na samej górze należy wybrać „wszystko…”, a na dole (pierwsza ikona z lewej strony) włączyć wyświetlanie listy dotyczącą 

tylko obiektów nowych lub modyfikowanych daną pracą. Druga ikona pozwala podglądnąć obiekt, którego błąd lub ostrzeżenie dotyczy. 

Jeżeli to możliwe, należy wnieść poprawki do rysunku (np. brak wartości atrybutu, nieprawidłowa geometria, …). 

 



Drukowanie 
Przed przystąpieniem do przygotowywania wydruku należy zapisać zmiany dokonane w pliku i nie zamykając go skorzystać z ikony „Przenieś obiekty z pliku 

…”: 

 



Utworzony zostanie nowy plik „… .wydruk.kcd”. Wszystkie obiekty w nim są odblokowane, więc można przesuwać np. wszystkie opisy. 

W opcjach wydruku można wybrać jako źródło ramkę i wskazać obszar, który powinien być wydrukowany. Przy pomocy pozostałych ustawień oraz opcji 

wyświetlania (opisane na str. 5-9), można ustawić wymagane parametry wydruku. Następnie należy dokonać redakcji mapy (uczytelniania opisów, przesu-

wania w zakres wydruku). 

 

Poniżej przykładowy wydruk: 

  



 


