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Elektroniczny System Informacji Miejskiej  /ESIM / dostępny na stronie internetowej  https://raciborz.imapcity.pl jest portalem 
przedstawiającym dane przestrzenne z terenu miasta Racibórz. Zgromadzone w portalu informacje podzielone są na następujące moduły:

Od maja roku 2022, mieszkaniec ma możliwość dodania zgłoszenia publicznego poprzez stronę  https://app.zglos24.pl, korzystając 
z dowolnej przeglądarki internetowej poprzez wskazanie miejsca zdarzenia kursorem myszy, wybranie kategorii i wypełnienie opisu. Dostępna jest 
również aplikacja mobilna dla systemu Android              i iOS               , która do lokalizacji może wykorzystać sygnał GPS. Aplikacja umożliwia 
mieszkańcom, przekazywanie  informacji o niepokojących, wymagających interwencji zjawiskach, które po ich zarejestrowaniu trafią do weryfikacji 
do jednostki organizacyjnej urzędu, odpowiadającej na zgłoszenie i podejmującej odpowiednią interwencję. 

https://raciborz.imapcity.pl/
https://app.zglos24.pl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gispartner.imapmobile.zglos24
https://apps.apple.com/us/app/id1519019589


Widok mapy w oknie startowym
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1.1 Moduły
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Moduł Portal Mieszkańca – pozwala zlokalizować istotne punkty usługowe i użyteczności publicznej oraz zdjęcia istotnych miejsc na mapie miasta. 
W zawartości mapy znalazły się między innymi warstwy: 
 punkty POI- punkty usługowe i użyteczności publicznej,
 granice obwodów szkół podstawowych

Moduł Zgłoszenia publiczne jest modułem informacyjnym, po jego uruchomieniu, pojawia się informacja  wskazująca lokalizację aktualnego portalu do realizacji 
zgłoszeń. Zgłoszenia publiczne można dodać przy użyciu aplikacji mobilnej dostępnej systemu Android              i iOS                oraz w dowolnej przeglądarce 
internetowej https://app.zglos24.pl.  Zgłoszenia dodawane poprzez przeglądarkę internetową dokonuje się poprzez wyszukanie adresu zdarzenia lub klikając 
lewym klawiszem myszki na mapie. W aplikacji mobilnej do lokalizacji zdarzenia dodatkowo może być wykorzystana bieżąca lokalizacja podawana poprzez system 
GPS. 

Moduł Turystyka prezentuje dane przestrzenne obiektów związanych z bazą turystyczną.
Moduł zawiera między innymi warstwy:  
 szlaki turystyczne
 parkingi  
 ścieżki rowerowe

Po wybraniu       rozwija się lista dostępnych modułów.

https://app.zglos24.pl/


1.2 Moduły
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Moduł Oferty Inwestycyjne prezentuje aktualne oferty inwestycyjne oferowane przez miasto Racibórz.

Moduł Strefa Obywatela jest modułem, który pozwala zlokalizować Strefy Budżetu Obywatelskiego i projekty realizowane w poszczególnych latach oraz 
projekty Inicjatywy Lokalnej .

Moduł Zabytki służy do przeglądania rejestru zabytków, oraz gminnej ewidencji zabytków. 

Moduł Wybory jest modułem prezentującym dane przestrzenne dotyczące lokali, obwodów, okręgów wyborczych. 

Moduł Planowanie przestrzenne jest modułem prezentującym dane przestrzenne związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz 
studium uwarunkowań miasta Racibórz

Moduł Wspieranie rodziny, pozwala zlokalizować punkty usług oferowanych przez podmioty uczestniczące w programie "Rodzina+" i "Senior 60+". 



2. Pasek narzędzi
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Identyfikacja – wyświetlanie informacji o obiekcie. Aby zidentyfikować obiekt na mapie należy:
1. Wybrać narzędzie      z paska narzędzi. 
2. Kliknąć na mapie w dowolnym punkcie, co powoduje wyświetlenie informacji o znajdujących się w danym miejscu obiektach.
3. Wyświetlenie informacji o danym obiekcie, następuje po wybraniu obiektu z listy dostępnych w "chmurce".

Aby wrócić do listy wszystkich obiektów identyfikowalnych w wybranym punkcie należy wybrać przycisk 

Kliknij w treść mapy, przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij mapę w żądanym kierunku. Mapa zmieni swój zasięg bez zmiany 
skali jej wyświetlania.

Kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy w oknie mapy. Następnie przesuń kursor myszy w miejsce w którym chcesz wstawić przeciwległy
wierzchołek prostokąta, do którego zostanie powiększony obraz mapy. Po zwolnieniu lewego przycisku myszy aplikacja przeskaluje mapę 
do zasięgu określonego narysowanym prostokątem. Zbliżanie i oddalanie widoku mapy możliwe jest także za pomocą myszki – scrollowanie 
lub suwaka w lewym górnym rogu okna mapy. 

Kliknij lewy przycisk myszy i przeciągnij tworząc prostokąt, mapa pomniejszy skalę tak, że aktualny zasięg mapy zmieści się dokładnie 
w powierzchni narysowanego prostokąta. Im mniejszy narysowany prostokąt tym większy skok zmniejszenia skali. Zbliżanie i oddalanie 
widoku mapy możliwe jest także za pomocą myszki – scrollowanie lub suwaka w lewym górnym rogu okna mapy. 

Pełny widok - w trybie natychmiastowym uruchamia mapę w skali i zasięgu obejmującym wszystkie warstwy wykorzystane w jej treści. 
Nie wyłącza innego narzędzia wybranego z paska narzędzi. 

Poprzedni widok - przeskalowuje mapę do poprzedniego zasięgu mapy wynikającego z zapisywanej na bieżąco historii sesji. 

Następny widok - przeskalowuje mapę do następnego zasięgu wynikającego z zapisanej historii sesji. 

Zmiana języka portalu.

Pomoc.



3.1 Pasek menu - Plik
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Drukuj - narzędzie umożliwia sporządzanie wydruku aktualnej kompozycji mapowej. Po kliknięciu narzędzia „Drukuj” 
w nowym oknie przeglądarki pojawi się kompozycja gotowa do wydruku. Tytuł mapy nadawany jest automatycznie, zgodnie 
z nazwą aktualnej kompozycji mapowej. W oknie „Uwagi” można wpisać swoje uwagi dotyczące mapy (zostaną one 
wydrukowane pod nazwą). Za pomocą suwaka znajdującego się po lewej stronie w oknie mapy, można wybrać odpowiednią 
skalę wydruku. Mapę można dowolnie przesuwać w oknie. 

Dodaj WMS/WMTS - narzędzie umożliwia dodanie WMS lub WMTS do kompozycji mapowej.

Dodaj WFS - narzędzie umożliwia dodanie WFS do kompozycji mapowej

Sesje użytkownika - narzędzie umożliwia zapisanie aktualnie wyświetlanej kompozycji mapowej, która następnie może być 
otwarta w kolejnej sesji. 
Dziennik zdarzeń - rozwija dziennik zdarzeń, który rejestruje wszystkie czynności użytkownika, pracującego na aplikacji mapowej.

Link do aplikacji - narzędzie umożliwia wygenerowanie linka (URL) do aktualnie wyświetlanej kompozycji mapowej (do 
konkretnego zasięgu mapy z uwzględnieniem włączonych i wyłączonych warstw tematycznych).
Widok mapy na emaila - narzędzie umożliwia wysłanie aktualnie wyświetlanej kompozycji mapowej na podany adres mailowy. 



3.2 Pasek menu - Widok
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Zmiana widoku mapy - udostępnione są narzędzia z paska narzędzi tj. przesuń, przybliż, oddal, pełny widok, poprzedni 
widok, następny widok.

Odwzorowanie, Ustawienie układu współrzędnych - narzędzie umożliwia zmianę układu współrzędnych kompozycji mapowej.

Eksport widoku mapy - narzędzie umożliwia eksport aktualnie wyświetlanej kompozycji mapowej do pliku georefPdf, png, jpg. 

Centrowanie mapy - narzędzie umożliwiające centrowanie widoku mapy do punktu o określonych współrzędnych po 
wcześniejszym wybraniu układu współrzędnych, w jakim będą podawane współrzędne punkt . 

Pasek czasu - narzędzie otwiera okno, umożliwiające przegląd ortofotomapy w przedziale różnych roczników.

Zakładki - narzędzie umożliwia zapisanie aktualnego zasięgu widoku mapy.

Zawartość mapy - narzędzie służy do zarządzania widocznością serwisów i warstw na mapie oraz podglądu oznaczeń 
zastosowanych na mapie.



3.3 Pasek menu - Narzędzia
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Mierz odległość - narzędzie mierzy długość (poszczególnych odcinków i całej linii) w metrach (do długości 999 m) lub 
kilometrach (od długości 1km).

Licz powierzchnię - narzędzie podaje geometryczną powierzchnię aktywnej warstwy poligonowej.

Identyfikacja - narzędzie umożliwia wyświetlanie informacji o obiekcie w oknie kontekstowym.

Szkicowanie - narzędzie uruchamia okno szkicowania. 

Wyczyść szkic - usuwanie wszystkich elementów ze szkicu.

Mierz powierzchnię - narzędzie mierzy powierzchnię w m2 i arach (dla powierzchni do 1km2) lub w km2 i hektarach 
(dla powierzchni powyżej 1km2).

Narysuj symbol punktowy - narzędzie służące do nanoszenia obiektów punktowych na mapę.

Narysuj odcinek - narzędzie do rysowania odcinków na mapie.

Narysuj krzywą - narzędzie do rysowania linii (krzywej) na mapie.

Narysuj kształt - narzędzie rysowania obiektów powierzchniowych (nieregularnych kształtów) na mapę.

Narysuj etykietę - dodawanie etykiet na szkicu.

Narysuj poligon - narzędzie do rysowania obiektów powierzchniowych (poligonów) na mapę.

Pokaż współrzędne - narzędzie pokazuje współrzędne wskazanego punktu na mapie.



3.4 Pasek menu - Selekcja

Instrukcja użytkowania Elektronicznego Systemu Informacji Miejskiej w Raciborzu strona 10

Selekcja punktem - selekcja obiektu z aktywnej warstwy za pomocą punktu (zaznaczenie punktu kursorem myszy).

Selekcja prostokątem - selekcja obiektów na mapie z aktywnej warstwy, za pomocą prostokąta.

Selekcja okręgiem - selekcja obiektów na mapie z aktywnej warstwy, za pomocą okręgu.

Selekcja przez bufor - selekcja aktywnej warstwy wg zadanej wartości do grafiki szkicu. 

Wyczyść selekcję - czyszczenie wykonanej selekcji.

Selekcja linią - selekcja obiektów na mapie z aktywnej warstwy, za pomocą linii.



3.5 Pasek menu - Wyszukiwanie
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Selekcja, analizy, raporty - wyszukiwanie obiektów w warstwie dowolnego serwisu.

Szukaj - ulice - wyszukiwanie nazw ulic poprzez podanie min. 3 znaków.

Szukaj - adres - wyszukiwanie punktu adresowego poprzez wskazanie z listy miejscowości, ulicy i punktu adresowego.

Wyszukiwanie działek - EGiB - wyszukiwanie działek ewidencyjnych według wpisanych kryteriów.

Szukaj - miejscowość - wyszukiwanie miejscowości, gdzie użytkownik wprowadza w polu tekstowym nazwę szukanej 
miejscowości i wybiera przycisk Szukaj.
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 narzędzie służące do płynnego przełączania (suwakiem) zdjęć lotniczych pochodzących z różnych lat.

 narzędzie do płynnej (suwakiem) zmiany skali mapy.

 w oknie widoczna jest aktualna skala widoku mapy wraz z podziałką liniową.

formatka służąca do zarządzania widocznością serwisów i warstw na mapie oraz podglądu oznaczeń 
zastosowanych na mapie

pokazuje umiejscowienie na tle granic miasta, obszaru mapy wyświetlanego aktualnie w oknie głównym. Okno 
uruchamiane jest przy zmianie modułu lub z paska informacyjnego          i można go przypiąć do widoku mapy 
pinezką          aby wyświetlany podgląd nie znikał.

formatka informująca o statusie wykonywanego działania aplikacji oraz ostatnich wykonanych działaniach.

wyświetla informacje o współrzędnych wskazanego kursorem miejsca, aktywnej warstwie oraz wyświetla liczbę wyselekcjonowanych obiektów

4. Pasek czasu

5. Pasek skali

6. Skala

7. Zawartość mapy

8. Status

9. Pasek informacyjny

10. Mapa przeglądowa

pozostałe elementy widoku mapy
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