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1 Wprowadzenie 

Dane o zanieczyszczeniu powietrza pyłami prezentowane na portalu miejskim służą celom 

informacyjno-edukacyjnym. Są to oszacowane wartości godzinne stężeń pyłu 

zawieszonego PM10 i PM2.5. Nie należy ich odnosić bezpośrednio do norm dobowych lub 

średniorocznych. Takie porównania realizowane są przez Państwowy Monitoring 

Środowiska, który publikuje stosowne informacje na swoich stronach internetowych. 

Miejski system monitoringu jakości powietrza w Toruniu obejmuje 10 stacji pomiarowych 

rozmieszczonych na terenie miasta, których wyniki są prezentowane na bieżąco na stronie 

internetowej oraz w aplikacji mobilnej. 

Aktualnie system monitoringu obejmuje pomiary stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5. 

Pył zawieszony PM10 zawiera cząstki o średnicy aerodynamicznej mniejszej niż 10 µm, 

natomiast pył zawieszony PM2.5 odpowiednio poniżej 2,5 µm. 

Pył zawieszony to mieszanina cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu. Mogą 

to być zarówno cząstki substancji organicznych jak i nieorganicznych. W ich skład wchodzą 

różnorodne substancje toksyczne, które są szkodliwe dla naszego zdrowia, w tym: 

węglowodory aromatyczne (benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. 

Negatywne oddziaływanie pyłów na organizm człowieka zależy od średnicy cząstek pyłów i 

jego składu. 

W prezentacji wyników pomiarów systemu monitoringu wykorzystano klasy jakości 

powietrza zaproponowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska do prezentacji 1- 

godzinnych niezweryfikowanych pomiarów stężeń pyłów zawieszonych. 

 

Zalecana przeglądarka internetowa do obsługi portalu: Google Chrome. 
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Rekomendowane przez GIOŚ działania dla klas jakości powietrza 
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2 Przejście do części monitoringowej portalu 

Na stronie startowej serwisu należy wybrać zakładkę Monitoring lub wybrać 

przycisk , który znajduje się w dolnej części strony startowej. 

Na komputerach z niższą rozdzielczością wybór zakładek odbywa się poprzez 

wybór odpowiedniej pozycji po naciśnięciu przycisku . 

 

3 Zakładka Mapa 

Kliknięcie w portalu mapy akustycznej zakładki Mapa spowoduje wyświetlenie panelu 

mapy: 

 

Rysunek 1 Zakładka Mapa 

 

Treść zakładki Mapa podzielona została na sześć części: 

1. Legenda, 

2. Panel zadań, 

3. Pasek narzędzi, 

4. Panel widoku mapy, 

5. Pasek stanu, 

6. Panel wyszukiwania. 
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Rysunek 2 Komponenty mapy 

 

3.1 Legenda 

Panel Legenda prezentuje listę warstw, które aktualnie są wyświetlane w Panelu widoku 

mapy. 

 

Rysunek 3 Legenda - przykładowa zawartość panelu 



7 

 

 

Istnieje możliwość ukrycia/wyświetlenia panelu Legenda. W celu ukrycia panelu należy 

kliknąć lewym przyciskiem myszy w przycisk  . Aby przywrócić widoczność panelu 

Legenda, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w przycisk  . 

 

Rysunek 4 Ukrycie/przywrócenie widoczności panelu Legenda 

 

3.2 Panel zadań 

Widok Panelu zadań ulega zmianie w zależności od wybranej ikony z paska zadań: 

 

Rysunek 5 Pasek zadań w Panelu zadań 

 

Istnieje możliwość ukrycia/wyświetlenia Panelu zadań. W celu ukrycia panelu należy 

kliknąć lewym przyciskiem myszy w przycisk  . Aby przywrócić widoczność Panelu 

zadań, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w przycisk  . 

 

Rysunek 6 Ukrycie/przywrócenie widoczności Panelu zadań 
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3.2.1 Mapy 

Po wyborze ikony  Panel zadań prezentuje listę dostępnych map. Użytkownik ma 

możliwość wyłączania/włączania wskazanych map. 

 

Rysunek 7 Wygląd Panelu zadań po wybraniu ikony Mapy 

 

3.2.1.1 Stacje PM10 

Po wybraniu w portalu zakładki Mapa domyślnie w Panelu widoku mapy zostanie 

wyświetlony kontur całego miasta wraz w ortofotomapą (patrz Rysunek 1). Opcja Stacje 

PM10 pokazuje umiejscowienie czujników pomiaru pyłów PM10 w powietrzu na terenie 

miasta. 

 

Rysunek 8 Przycisk Stacje PM10 

 

3.2.1.2 Stacje PM2.5 

Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy w przycisk Stacje PM2.5, w Panelu widoku mapy 

zostaną wyświetlone czujniki pomiaru pyłów PM2.5 w powietrzu na terenie miasta. 
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Rysunek 9 Przycisk Stacje PM2.5 

 

Po tej operacji panel Legenda zostanie uaktualniony o legendę związaną z wybranymi 

przez użytkownika czujnikami. 

 

Rysunek 10 Fragment panelu Legenda po wybraniu z menu opcji Mapa PM2.5 

 

3.2.2 Wydruk 

Po wyborze ikony  Panel zadań prezentuje opcje związane z wydrukiem mapy 

widocznej w Panelu widoku mapy. Użytkownik ma możliwość wyboru skali wydruku, 

położenia zakresu, formatu papieru, orientacji wydruku oraz zawartości wydruku. 
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Rysunek 11 Przykładowy wygląd Panelu zadań po wyborze ikony Wydruk 

 

3.2.2.1 Skala wydruku i położenie zakresu 

Obszar zakresu wydruku wyświetla się w Panelu widoku mapy na kolor żółty. 

 

UWAGA 

Zakres wydruku nie zawsze mieści się w całości w Panelu widoku mapy. 

 

 

Rysunek 12 Panel widoku mapy wraz z zakresem przy skali 1:25000 
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Skalę wydruku użytkownik może zmienić wybierając z rozwijalnego menu dostępne opcje. 

Aby wybrać oczekiwaną przez użytkownika skalę wydruku, należy kliknąć lewym 

przyciskiem myszy w jedną z pozycji rozwijalnego menu pod opisem Skala wydruku i 

położenie zakresu. 

 

Rysunek 13 Dostępne skale wydruku mapy 

 

UWAGA 

Wydruk i skala mapy mają charakter wyłącznie poglądowy. 

 

Wybranie ikony  spowoduje, że skala wydruku zostanie dopasowana do aktualnie 

wyświetlonej treści Panelu widoku mapy. 

 

PRZYKŁAD 

Użytkownik wybrał opcję Dopasowanie wydruku do widoku. Ikona  uległa 

wyszarzeniu. Skala wydruku została automatycznie zmieniona i aktualnie wynosi 1:2500. 

Po tej operacji cały obszar wydruku jest widoczny w Panelu widoku mapy. 
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Rysunek 14 Efekt działania opcji Dopasowanie wydruku do widoku 

 

3.2.2.1.1 Zmiana położenia zakresu 

Wybranie ikony  spowoduje, że użytkownik będzie miał możliwość przesunięcia 

zakresu wydruku w Panelu widoku mapy. 

 

PRZYKŁAD 

Na wydruku ma się znaleźć wyśrodkowana stacja miejska PM2.5 przy ulicy Łyskowskiego 

28. W chwili obecnej zakres wydruku obejmuje też sąsiednią stację GIOŚ (patrz Rysunek 

19). Użytkownik wybrał opcję Zmiana położenia zakresu. Aby zmienić położenie 

wydruku, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w obszar zakresu i trzymając go 

ustawić we właściwym miejscu. Zwolnienie lewego przycisku myszy spowoduje, że zakres 

wydruku zostanie przesunięty zgodnie ze wskazaniem myszy. 
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Rysunek 15 Efekt działania opcji Zmiana położenia zakresu 

 

3.2.2.2 Format papieru 

Dostępne są dwa formaty papieru do wydruku: 

 A4, 

 A3. 

 

Aby wybrać oczekiwany przez użytkownika format papieru, należy kliknąć lewym 

przyciskiem myszy w jedną z pozycji rozwijalnego menu pod opisem Format papieru. 

 

Rysunek 16 Format papieru - dostępne opcje 

 

3.2.2.3 Orientacja wydruku 

Dostępne są dwie orientacje wydruku: 

 pionowa, 
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 pozioma. 

 

Aby wybrać oczekiwaną przez użytkownika orientację wydruku, należy kliknąć lewym 

przyciskiem myszy w jedną z pozycji rozwijalnego menu pod opisem Orientacja. 

 

Rysunek 17 Orientacja - dostępne opcje 

 

3.2.2.4 Zawartość wydruku 

Istnieje możliwość dołączenia do wydruku aktualnej legendy, znajdującej się w panelu 

Legenda. W tym celu należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w ikonę . 

 

Rysunek 18 Zawartość wydruku - dostępne opcje: z legendą (wyszarzały przycisk Drukuj legendę) lub bez 

legendy (przycisk Drukuj legendę z białym tłem) 

 

3.2.2.5 Proces drukowania 

Jeśli użytkownik ustawił wszystkie oczekiwane opcje, można przystąpić do wydruku. W tym 

celu należy wybrać przycisk . Zostanie otwarte okno z podglądem wydruku. 

Dalsze czynności zależą od wybranej przez użytkownika przeglądarki internetowej 

(zalecana Google Chrome). 
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Rysunek 19 Przykładowy wygląd wyskakującego okna po wybraniu przycisku Drukuj 

 

3.3 Pasek narzędzi 

Pasek narzędzi zawiera zestaw poleceń pozwalających na wykonywanie operacji na 

widoku mapy, m.in. przesunięcie widoku mapy, pomiaru odległości. 
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Rysunek 20 Pasek narzędzi 

 

W Pasku narzędzi dostępne są polecenia: 

 

Nawigacja – pozwala na płynne przesuwanie oraz powiększanie i pomniejszanie 

zawartości widoku mapy z wykorzystaniem kółka myszy. 

 

Powiększanie obszaru widoku – pozwala na wybór prostokątnego obszaru 

widoku mapy, który będzie powiększony. 

 

Dopasowanie widoku mapy – dopasowuje rozmiar zawartości mapy tak, aby 

widoczne były wszystkie elementy. 

 

Powiększanie – powiększa zawartość okna widoku tak, aby elementy stały się 

większe. 

 

Pomniejszanie – pomniejsza zawartość okna widoku tak, aby elementy stały się 

mniejsze. 

 

Poprzedni widok – cofa operację zmiany widoku. 

 

Następny widok – powtarza operację zmiany widoku. 

 

Pomiar odległości – pozwala na pomiar odległości na mapie pomiędzy 

wskazanymi punktami. 

 

Pomiar pola powierzchni – pozwala na pomiar pola powierzchni wrysowanego na 

mapie elementu. 

 

Odczyt pomiaru we wskazanej lokalizacji – pozwala na odczyt pomiaru we 

wskazanych na mapie stacjach (Stacje PM10, Stacje MP2.5). 
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3.3.1 Pomiar odległości 

W celu dokonania pomiaru odległości pomiędzy punktami na mapie, należy wybrać z 

Paska narzędzi ikonę , a następnie wskazać lewym przyciskiem myszy kolejne 

punkty na mapie. Zakończenie pomiaru odbywa się poprzez dwuklik lewego przycisku 

myszy. Informacja o pomierzonej odległości zostanie wyświetlona w oknie Pomiar 

odległości. 

 

Rysunek 21 Okno Pomiar odległości 

 

3.3.2 Pomiar pola powierzchni 

W celu dokonania pomiaru pola powierzchni na mapie, należy wybrać z Paska narzędzi 

ikonę , a następnie wskazać lewym przyciskiem myszy kolejne punkty na mapie. 

Zakończenie pomiaru odbywa się poprzez dwuklik lewego przycisku myszy. Informacja o 

pomierzonym polu powierzchni zostanie wyświetlona w oknie Pomiar powierzchni. 

 

Rysunek 22 Okno Pomiar powierzchni 

 

3.3.3 Odczyt pomiaru we wskazanej lokalizacji 

W celu wyświetlenia informacji o pomiarach, należy wybrać z Paska narzędzi ikonę , 

a następnie wskazać w Panelu widoku mapy lewym przyciskiem myszy stację 

interesującą użytkownika. Zostanie wyświetlone okno Ostatni pomiar, w którym zostaną 

wyświetlone informacje o ostatnio dokonanym pomiarze we wskazanej stacji monitoringu. 



18 

 

 

Rysunek 23 Okno Ostatni pomiar 

 

3.3.3.1 Wyświetl wykres 

Wybranie opcji Wyświetl wykres w oknie Ostatni pomiar spowoduje, że w nowo 

otwartym oknie pojawi się wyskakujące okno Wykres. 

 

Rysunek 24 Okno Wykres 

 

Istnieje możliwość wygenerowania i zapisania na dysku pliku z wykresem w formacie pdf. 

W tym celu należy w oknie Wykres wybrać przycisk . 
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3.4 Panel widoku mapy 

Panel widoku mapy prezentuje zawartość warstw tematycznych. Po najechaniu na panel 

wskaźnikiem myszy i użyciu kółka w myszy istnieje możliwość oddalenia się lub 

przybliżenia widoku mapy. 

 

Rysunek 25 Panel widoku mapy wraz z widocznym Paskiem narzędzi oraz mapą poglądową 

 

3.4.1 Podkład mapowy 

W prawej górnej części Panelu widoku mapy znajduje się rozwijalne menu, które 

umożliwia wyświetlanie różnego rodzaju podkładu podczas pracy z mapą. 

 

Rysunek 26 Wybór podkładu mapowego - rozwijalne menu 

 

3.4.1.1 Ortofotomapa 2016 

Wybranie opcji Ortofotomapa 2016 spowoduje, że w Panelu widoku mapy zobaczymy 

podkład rastrowy w postaci ortofotomapy (patrz Rysunek 25). 
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UWAGA 

Domyślnie po uruchomieniu portalu do Panelu widoku mapy zostanie załadowany 

podkład Ortofotomapa 2016. 

 

3.4.1.2 Mapa przeglądowa 

Wybranie opcji Mapa przeglądowa spowoduje, że w Panelu widoku mapy zobaczymy 

podkład w postaci warstw wektorowych. 

 

Rysunek 27 Fragment Panelu widoku mapy wraz z Legendą przy wybranej opcji Mapa przeglądowa 
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3.4.1.3 Brak podkładu 

Wybranie opcji Brak podkładu spowoduje, że w Panelu widoku mapy zobaczymy 

aktualnie wybraną mapę. Wszystkie pozostałe warstwy zostaną wyłączone. 

 

Rysunek 28 Fragment Panelu widoku mapy wraz z Legendą przy wybranej opcji Brak podkładu 

 

3.4.2 Mapa poglądowa 

W lewym dolnym rogu Panelu widoku mapy znajduje się okno mapy poglądowej. 

Czerwony prostokąt dynamicznie obrazuje obszar mapy, który jest aktualnie wyświetlany 

w Panelu widoku mapy. 

Istnieje możliwość ukrycia/wyświetlenia okna mapy poglądowej. W celu ukrycia należy 

kliknąć lewym przyciskiem myszy w przycisk . Aby przywrócić widoczność mapy 

poglądowej, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w przycisk . 

 

Rysunek 29 Ukrycie \ przywrócenie widoczności mapy poglądowej 
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Okno mapy poglądowej umożliwia szybkie przesunięcie obszaru widocznego w Panelu 

widoku mapy. W tym celu należy wskazać kursorem czerwony prostokąt na obszarze 

mapy poglądowej, następnie wcisnąć lewy przycisk myszy i trzymając go przesunąć na 

interesujące użytkownika miejsce na mapie poglądowej. 

 

3.5 Pasek stanu 

W Pasku stanu znajdują się następujące informacje: 

 aktualna skala mapy, 

 współrzędne kursora myszy, 

 aktywne odwzorowanie kartograficzne, 

 wyświetlana jest podziałka skali mapy. 

 

 

Rysunek 30 Pasek stanu 

 

UWAGA 

Pola skali mapy oraz odwzorowania kartograficznego są edytowalne. 

 

3.5.1 Zmiana skali mapy z poziomu Paska stanu 

Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy w polu wyświetlania skali, istnieje możliwość 

zmiany aktywnej skali poprzez wybór z rozwijalnej listy okna Zmiana skali mapy. 
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Rysunek 31 Okno Zmiana skali mapy z rozwiniętym menu 

 

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy w wybraną z rozwiniętego menu pozycję spowoduje, 

że Panel widoku mapy będzie wyświetlany we wskazanej przez użytkownika skali. 

 

3.5.2 Zmiana odwzorowania z poziomu Paska stanu 

W celu zmiany odwzorowania aktualnie wyświetlanej mapy, należy kliknąć w pole 

wyświetlania współrzędnych – nastąpi wówczas automatyczna zmiana aktywnego 

odwzorowania. 

 

Dostępne są trzy układy odwzorowania: 

 Układ 2000 Strefa 6, 

 Układ geograficzny WGS84, 

 Układ 1992. 

 

Rysunek 32 Pasek stanu po edycji skali i odwzorowania 

 

3.6 Panel wyszukiwania 

Panel wyszukiwania pozwala na wyszukiwanie w Panelu widoku mapy: 
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 odcinka ulicy, 

 punktu adresowego, 

 współrzędnych punktu. 

 

System sam próbuje dopasować możliwie najlepsze wyniki na podstawie wpisywanych 

wartości. 

 

Rysunek 33 Panel wyszukiwania 

 

3.6.1 Wyszukiwanie ulicy 

W celu odnalezienia w Panelu widoku mapy konkretnej ulicy, w Panelu wyszukiwania 

należy wpisać nazwę ulicy, a następnie wybrać przycisk . W Panelu widoku 

mapy pojawi się podświetlony na czerwono odcinek ulicy. 

 

UWAGA 

Nie jest konieczne wpisywanie całej nazwy szukanej ulicy - słownik będzie podpowiadał 

wybór użytkownikowi. 

 

PRZYKŁAD 

Użytkownik poszukuje w Panelu widoku mapy ulicy Międzymurze. W Panelu 

wyszukiwania należy wpisać początek nazwy ulicy (wielkość liter nie ma znaczenia). Na 

rozwijalnej liście pojawią się podpowiedzi najbardziej pasujące do wprowadzonej frazy. 

Wskazana z rozwijalnej listy kursorem myszy nazwa ulicy zostanie podświetlona na żółto. 

 

Rysunek 34 Wyszukiwanie ulicy - lista podpowiedzi 
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Kliknięcie lewym przyciskiem myszy w podświetlony wiersz, spowoduje wyświetlenie się 

poszukiwanego odcinka ulicy w Panelu widoku mapy. 

 

Rysunek 35 Panel widoku mapy - efekt wyszukiwania nazwy ulicy 

 

3.6.2 Wyszukiwanie punktu adresowego 

W celu odnalezienia w Panelu widoku mapy konkretnego punktu adresowego, w Panelu 

wyszukiwania należy wpisać nazwę ulicy wraz z numerem adresowym, a następnie 

wybrać przycisk . 

 

UWAGA 

Nie jest konieczne wpisywanie całej nazwy szukanej ulicy wraz z adresem - słownik będzie 

podpowiadał wybór użytkownikowi. 

 

PRZYKŁAD 

Użytkownik poszukuje w Panelu widoku mapy adresu Międzymurze 6. W Panelu 

wyszukiwania należy wpisać początek nazwy ulicy (wielkość liter nie ma znaczenia). Na 
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rozwijalnej liście pojawią się podpowiedzi najbardziej pasujące do wprowadzonej frazy. 

Adres z rozwijalnej listy wskazany kursorem myszy zostanie podświetlony na żółto. 

 

Rysunek 36 Wyszukiwanie adresu - lista podpowiedzi 

 

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy w podświetlony wiersz, spowoduje wyświetlenie 

poszukiwanego adresu w środkowej części Panelu widoku mapy - poszukiwany punkt 

adresowy będzie wskazany czerwonym kwadratem. 

 

Rysunek 37 Panel widoku mapy - efekt wyszukiwania punktu adresowego 
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3.6.3 Wyszukiwanie współrzędnych 

W celu odnalezienia w Panelu widoku mapy konkretnych współrzędnych, w Panelu 

wyszukiwania należy wpisać wartość pierwszej współrzędnej, po nim znak "," 

(przecinek), a następnie wartość drugiej współrzędnej (np. 6540916,5875906 dla 

odwzorowania Układ 2000 Strefa 6). Po wprowadzeniu współrzędnych należy wybrać 

przycisk . 

 

Rysunek 38 Wyszukiwanie współrzędnych 

 

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy spowoduje wyświetlenie poszukiwanych 

współrzędnych w środkowej części Panelu widoku mapy - koordynaty będą wskazane 

czerwonym kwadratem. 

 

Rysunek 39 Panel widoku mapy - efekt działania wyszukiwania punktu po współrzędnych 
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3.7 Plik pomocy 

W celu przywołania pliku pomocy, służącego do obsługi portalu mapy monitoringu jakości 

powietrza, należy lewym przyciskiem myszy kliknąć w ikonę  znajdującą się w prawym 

górnym rogu portalu. 

 

Rysunek 40 Umiejscowienie w zakładce Mapa dostępu do pliku pomocy 

 

Po tej czynności pojawi się w nowej karcie przeglądarki plik pomoc.pdf. 
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