
NIE OGRANICZAJ SIĘ! 
Niestandardowe mapy w QGIS 

   



KPBPPiR – co to jest? 

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania przestrzennego i Regionalnego 
we Włocławku 

 Jednostka budżetowa Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
 Realizuje ustawowe zadania organów województwa (Sejmik, Zarząd, Marszałek) z zakresu planowania 

przestrzennego (PZPW, Audyt krajobrazowy) i rozwoju regionalnego (SRW, programy rozwoju) 
 Realizuje pozaustawowe prace diagnostyczne i programowe związane z szeroko pojętym rozwojem 

regionalnym i monitoringiem stanu rozwoju >>> analityka regionalna 
 Spadkobierca „starych” wojewódzkich biur planowania – Włocławek, Toruń, Bydgoszcz 



Dlaczego GIS może ograniczać kartografię? 

 Ogromne przyśpieszenie pracy 
 Duży wkład pracy – przemyślany efekt, a mały wkład pracy – przypadkowy efekt 
 Wkład pracy „przerzucony” na zbieranie / analizę danych, a nie na przekaz / wizualizację 

John Nelson – CartoFails: 

używanie domyślnej symbolizacji 

przemyśl przekaz / funkcje mapy – inspiruj się osiągnięciami kartografii 

P Y R A 



1. Legenda kartogramu 

Jeszcze więcej przekazywanej informacji 

Standardowa legenda Legenda sugestywna 
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1. Legenda kartogramu 

Jeszcze więcej przekazywanej informacji 



2. „Tube map” w QGIS 

Czy da się rysować geometryczne schematy w QGIS? 
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2. „Tube map” w QGIS 



3. Wykres „radarowy” z punktu 

Symbolizacja ultrawarstwowa 
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Symbolizacja ultrawarstwowa 

Symbol punktu (33 warstwy symbolu) 
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4. Wizualizacja przepływów 



4. Wizualizacja przepływów 

139 warstw 
liniowych 
 
Każda po 480 
obiektów 



4. Wizualizacja przepływów 



5. Wartości bezwzględne w punkcie  

Metoda „jeden punkt – jedna wartość” 
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Wnioski 

 Jeśli to tylko możliwe nie stosujmy domyślnych metod 
 Stosujmy metody wizualizacji dostosowane do prezentowanych danych 
 Przekaz jest najważniejszy – mapa jest formą komunikacji, bądź skuteczny i 

sugestywny 
 Szukaj inspiracji w zakresie metod wizualizacji kartograficznej (w tym 

„przedGISowe” metody)  
 QGIS jest bardzo (najbardziej?) elastyczny w zakresie adaptacji do 

dedykowanych rozwiązań  
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