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Po zalogowaniu się użytkownik zostaje
przekierowany do imiennego panelu
użytkownika. Aby wykonać zamówienie mapy
ewidencyjnej lub zasadniczej należy wybrać
przycisk:

Następnie, w środkowej części ekranu pojawi
się przycisk ddddddddddd
przekierowujący użytkownika do
interaktywnego formularz wniosku.

Dane WODGIK może pozyskać każdy. Aby
zamówić wybrane materiały, na główne
stronie portalu należy wybrać opcję
Udostępnianie materiałów zasobu.
Po wykonaniu wyboru pojawi się okno
logowania do panelu wnioskodawcy.
Umożliwia ono zalogowanie
do utworzonego już wcześniej konta
lub założenie nowego. Podczas zakładania
konta niezbędne będzie podanie danych
osobowych, które będą następnie
wykorzystywane przy generowaniu
formularza zamówienia.
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W przypadku zakładania nowego konta
użytkownika, po wypełnieniu formularza i
wciśnięciu przycisku
Na skrzynkę mailową zakładającego
przyjdzie mail zawierający link do
aktywowania konta. Dopiero aktywacji
konto jest aktywne. W przypadku braku
aktywacji po 48 godzinach konto zostanie
usunięte.



Po wyborze odpowiedniej opcji udostępniania mapy zasadniczej należy uzupełnić
wniosek. Jego treść jest różna w zależności od typu materiałów, które zostaną
wybrane (postać elektroniczna lub drukowana).
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W formularzu automatycznie
podpowiadają się dane osobowe
zalogowanego użytkownika. Pozostałe
pola należy wypełnić ręcznie. W punkcie
4 definiowany jest sposób przekazania
wnioskodawcy zamówionych danych.
Konieczne jest określenie czy wysyłka
ma odbyć się na adres zalogowanej
osoby, inny adres czy też materiały
zostaną odebrane osobiście, pobrane ze
strony lub udostępnione przez serwer
ftp .
Następną bardzo ważną częścią
formularza jest kreślenie przedmiotu
wniosku. Na jednym formularzu, można
wybrać z listy wiele opracować.
Podczas wypełniania wniosku oprócz
wskazania podstawowych parametrów
należy również zdefiniować obszar
wydruku mapy (pkt. 6 wniosku). Można
to zrobić poprzez:
- Podanie w formie opisowej jednostki

podziały terytorialnego kraju lub
podziału jednostek ewidencyjnych.

- Podanie godła arkusza mapy.
- Wskazanie na mapie poligonu, z

którego chcemy pozyskać dane.
Aby wykonać wskazanie na mapie,
należy w punkcie 6 wniosku wybrać
odpowiednią opcję i wcisnąć przycisk :

Obszar pobieranych danych definiuje się
poprzez wskazanie regionu na mapie
i kliknięciew oknie mapy przycisku:



Po wysłaniu wniosku do sytemu OŚRODEK, i przeanalizowaniu go, pracownik WODGiK,
wygeneruje Dokument Obliczenia Opłaty. Jednocześnie zamawiającemu generowany jest
przez system stosowny komunikat a zamówienie otrzymuje tym samym status Oczekiwanie
na wpłatę.

Lista wszystkich złożonych przez zamawiającego
wniosków dostępna jest po wybraniu w menu z
lewej strony panelu wnioskodawcy opcji

Po wybraniu na liście odpowiedniej pozycji,
następuje przekierowanie do strony obsługi
zamówienia. W polu Dokumenty do pobrania
dostępne są przyciski umożliwiające pobranie
wypełnionego formularza Wniosku W, oraz
Dokumentu Obliczenia Opłaty. Karta zamówienia
umożliwia również dodanie do niego załączników
w sytuacji, gdy są wymagane podczas składania
wniosku.

W polu Opłacenie wniosku opłatę
można wykonać poprzez płatność
automatyczną i wybranie przycisku:

lub posiadając potwierdzenie opłaty
można wskazać jego formę
elektroniczną poprzez przycisk:

A następniewybranie:
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Płatność elektroniczną można wykonać poprzez
przelew ze strony internetowej banku
lub poprzez płatność kartą płatniczą.

Dokument Obliczenia Opłaty jak również
licencję na pobrane materiały można
po wyświetleniu wydrukować poprzez
kliknięcie przyciskuWydrukuj dokument.

Po opłaceniu zamówienia dane zostaną
udostępnionew sposób określonywe wniosku.
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Po zalogowaniu się użytkownik zostaje
przekierowany do imiennego panelu
użytkownika. Aby wykonać zamówienie danych
zasobu należy wybrać przycisk:

Po jego wyborze w środkowej części ekranu
pojawi się lista możliwości. Aby pobrać
materiały zasobu należy wybrać pozycję:

Aby złożyć wniosek o nieodpłatne
udostępnienie danych zasobu w oknie
głównym geoportalu należy wybrać
kafelek Udostępnianie materiałów
zasobu. Po wykonaniu wyboru pojawi się
okno logowania do profilu użytkownika.
Umożliwia ono zalogowanie
do utworzonego wcześniej profilu
lub założenie nowego konta. Podczas
zakładania konta niezbędne będzie
podanie danych osobowych, które będą
następnie wykorzystywane
przy generowaniu formularzy.
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W przypadku zakładania nowego konta
użytkownika, po wypełnieniu formularza i
wciśnięciu przycisku
Na skrzynkę mailową zakładającego
przyjdzie mail zawierający link do
aktywowania konta. Dopiero aktywacji
konto jest aktywne. W przypadku braku
aktywacji po 48 godzinach konto zostanie
usunięte.



Po wykonaniu wyboru użytkownik zostaje przekierowany do generatora wniosków, ma on postać okna,
w którym wykorzystując przycisk:

Można utworzyć plik pdf w wnioskiem.

Wybór przycisku Utwórz nowy wniosek
przekierowuje do okna tworzenia wniosku.
Należy odpowiednio wypełnić formularz
i kliknąć przycisk:

Pozwoli to na utworzenie pliku pdf z wersją
cyfrową wniosku. W trakcie wypełnienia
formularza w pkc. 6 należy zdecydować
czy plik pdf będzie miał formę pliku
w wersji cyfrowej z podpisem
kwalifikowanym, lub też dokument
zostanie wydrukowany i podpisany ręcznie.

Formularz PDF wypełnionego wniosku należy następnie załączyć przez główny panel wniosku,
w którym za pomocą odpowiednich przycisków:

Załączyć można plik pdf (w tym plik z podpisem kwalifikowanym) i/lub plik podpisu (XAdES, SIG).
Po wykonaniu tej operacji przyciskiem należy przesłać wniosek do ODGIK.
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