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CEL SZKOLENIA 

Podstawowa obsługa programu Quantum GIS na potrzeby szacowania wartości 

nieruchomości. 

ORGANIZACJA SZKOLENIA 

Miejsce: Naczelna Organizacja Techniczna „NOT”, Plac Komuny Paryskiej 5A, 

Łódź 

Termin: 26-27 maja 2017 (pt-sob) 

Czas trwania:  dwa dni, dziennie po 8 godzin lekcyjnych w 3 blokach (3+3+2 

godziny lekcyjne). 

Program: Quantum GIS (darmowy) zainstalowany wcześniej na komputerach 

osobistych uczestników szkolenia w polskiej wersji językowej (wg przesłanych 

wcześniej wskazówek prowadzących). 

Prowadzący: dwie osoby – wykładowcy z Uniwersytetu Łódzkiego i 

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

Grupy szkoleniowe: wskazane do 15 osób 

ŚRODOWISKO PRACY 

GIS (Systemy Informacji Geograficznej) - system informacyjny służący do 

wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych 

geograficznych. W przeciwieństwie do rodziny programów CAD programy GIS 

łączą dane przestrzenne z atrybutowymi. Jedną z funkcji GIS jest wykonywanie 

analiz przestrzennych i wspomaganie procesu decyzyjnego. 

Program Quantum GIS (w skrócie QGIS) jest to otwarte oprogramowanie 

geoinformacyjne (GIS). Umożliwia zarządzanie danymi geograficznymi, 

tworzenie własnych danych, w tym zastosowanie współrzędnych GPS, 

wykonywanie analiz przestrzennych oraz tworzenie map. Funkcjonalność 

programu może być rozszerzona poprzez wykorzystanie dodatkowych wtyczek. 
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KONTAKT 

Ewa Lechowska: ewaglo@amu.edu.pl 

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

absolwentka studium podyplomowego „Rynek nieruchomości - Wycena” UŁ 

uczestniczka praktyk z wyceny nieruchomości 

Łukasz Lechowski: lukasz.lechowski@gmail.com  

Wydział Nauk Geograficznych 

Uniwersytet Łódzki 
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PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA GIS W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 

1) Przypisanie poszczególnym działkom (nieruchomościom) danych transakcyjnych (przyłączenie tabeli o 

transakcjach do warstwy działek). 

Komentarz: 

Zaznaczono na niebiesko działki, 

na których doszło do transakcji. 

Poniżej tabela prezentuje 

szczegółowe dane transakcyjne. 

Podświetlono na jasno niebiesko 

konkretną transakcję na mapie i 

w tabeli. Tabela jest sprzężona z 

mapą. 
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2) Jednoczesna praca na wielu warstwach, ustawianie ich kolorystyki, edycja. 

Komentarz:  

po lewej jest układ 

warstw i ich 

kolorystyka, po prawej 

mapa. Podkład to 

ortofotomapa. Na 

niebiesko zaznaczono 

działki objęte 

transakcją. Widnieją 

budynki wg funkcji, 

linie energetyczne i 

granice obszaru 

ograniczonego 

użytkowania  (OOU) 

(jego podobszary). 

 

 

 

Podobszar B 

Podobszar A 
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Komentarz: 

po lewej jest układ 

warstw i ich 

kolorystyka, po 

prawej mapa. 

Podkład to studium 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego. 

Zaznaczono działkę 

objętą transakcją. 

Widnieją budynki wg 

funkcji, granica 

podobszaru B (OOU). 
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3) Przypisanie działkom, na których doszło do transakcji: 

a) przeznaczenia z planu lub studium, 

Komentarz: 

Zaznaczono 

działki objęte 

transakcją. 

Poprzez 

przecięcie 

warstwy studium 

z warstwą 

transakcji zostało 

przypisana 

poszczególnym 

transakcjom 

przeznaczenie. 

Można w ten 

sposób przypisać 

przeznaczenie z 

planu, z decyzji o 

wz. Patrz tabela. 
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b) powierzchni zabudowy i liczby kondygnacji (pow. całkowitej). 

Komentarz: 

Wykorzystując budynki z 

BDOT (Bazy Danych 

Obiektów Topograficznych) i 

przecięcie tej warstwy z 

warstwą transakcji 

(wybranych działek) w tabeli 

obliczono powierzchnię 

zabudowy i przypisano liczbę 

kondygnacji, co pozwoliło na 

obliczenie całkowitej 

powierzchni zabudowy.  

 

 

Info: W tabelach QGIS można, podobnie jak w Excelu, wykonywać różnego rodzaju obliczenia wykorzystując różne 

funkcje, automatycznie przypisywać atrybuty.  Do QGIS można zaimportować tabele z Excela oraz tabele z QGIS (wyniki 

analiz) wyeksportować do Excela.  
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c) współczynnika kształtu. 

Komentarz: 

W tabeli, za 

pomocą 

odpowiedniej 

komendy, 

obliczono 

powierzchnię i 

obwód działek 

objętych 

transakcją, by 

następnie 

obliczyć 

współczynnik 

kształtu działki. 

Podświetlono 

konkretne 

transakcje. 
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4) Opracowanie mapy przedstawiającej miejsce wykonania poszczególnych fotografii podczas oględzin 

nieruchomości. 

 

Komentarz: 

Zdjęcia wykonane aparatem z telefonu z 

GPS’em lub innym aparatem z funkcją 

geolokalizacji wczytujemy na mapę 

poprzez wskazanie miejsc ich wykonania 

(ponumerowane czerwone pinezki). Po 

kliknięciu na daną pinezkę ukazuje się 

zdjęcie. 
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5) Znalezienie działek położonych: 

a) w poszczególnych podobszarach A i B obszaru ograniczonego użytkowania oraz znajdujące się poza nimi, 

 

Komentarz: 

Poprzez przecięcie 

warstwy podobszarów 

OOU z warstwą 

transakcji (wybranych 

działek)  przypisano 

transakcjom w 

kolumnie OOU czy są 

one położone w 

podobszarze A, B czy 

poza nimi. Na 

niebiesko są 

zaznaczone działki 

objęte transakcją, a 

podświetlono te 

położone w 

podobszarze A. 

Podobszar B 

Podobszar A 

Podobszar B 
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b) zabudowanych o powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego 100-150 m2, położonych przy drogach 

powiatowych i gminnych, o współczynniku kształtu 420-1200. 

 

Komentarz: 

Poprzez zapytanie 

atrybutowe (współczynnik 

kształtu 420-1200; całkowita 

pow. zabud. 100-150 m2) i 

przestrzenne (położenie przy 

drogach powiatowych i 

gminnych) wyszczególniono 

(podświetlono) działki 

spełniające ww. kryteria. 
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6) Kreślenie (tworzenie nowych obiektów) i ich edycja. 

 

Komentarz: 

Można tworzyć obiekty 

powierzchniowe (poligony), liniowe i 

punktowe. Możne je ze sobą łączyć, 

przecinać, sumować, odejmować, 

wyszczególniać część wspólną itp. 
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7) Stworzenie bazy danych przestrzennych o transakcjach przechowującej m.in. zdjęcia poszczególnych 

nieruchomości. 

 

Komentarz: 

W tabeli atrybutów (cech) w 

kolumnie „ZDJECIA” 

umieszczono ścieżkę do 

folderu ze zdjęciami danej 

nieruchomości. Po kliknięciu 

na daną ścieżkę pokazują się 

zdjęcia danej nieruchomości. 

Przedstawiono zdjęcia 

podświetlonej nieruchomości. 
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8) Opracowanie mapy natężenia transakcji wg obrębów ewidencyjnych 

(liczba transakcji na 1 km2). 

 

 

 

 

Komentarz: 

Kartogram z legendą, skalą. Kropki przedstawiają lokalizację transakcji, a 

nasycenie kolorem natężenie transakcji wg obrębów. Kartogram 

wykonano poprzez złączenie przestrzenne warstwy punktowej transakcji 

(liczebność) z warstwą obrębów (ich powierzchnią). 
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9) Opracowanie kartogramu przeciętnych cen transakcyjnych 

nieruchomości niezabudowanych wg obrębów ewidencyjnych [zł/m2]. 

 

Komentarz: 

Kartogram z legendą, skalą. Kropki przedstawiają lokalizację transakcji, a 

nasycenie kolorem średnie ceny transakcyjne wg obrębów. Kartogram 

wykonano poprzez złączenie przestrzenne warstwy punktowej transakcji 

(ceny transakcyjne) z warstwą obrębów ewidencyjnych. 
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10) Bezpośredni pogląd nieruchomości ze StreetView Goggle. 

 

Komentarz: 

Poprzez kliknięcie na drogę ukazuje się widok ze StreerView Google. W 

ukazanym okienku Google można bezpośrednio „poruszać się” po 

terenie. 
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WSTĘPNY PROGRAM SZKOLENIA 

Dzień 1 (Podstawy pracy w QGIS) 

Blok 1 (3 godziny lekcyjne) 

 Rodzaje danych, układy współrzędnych 

 Tworzenie nowych obiektów (kreślenie) i ich edycja 

 Źródła danych przestrzennych (shp, tin, wms, wmts, wfs, geotagowane 

zdjęcia)  

 Importowanie i eksportowanie danych  

Blok 2 (3 godziny lekcyjne) 

 Organizacja warstw i nadawanie im kolorystyki 

 Przygotowanie podstawowych opracowań kartograficznych (kartogramy, 

kartodiagramy), eksport mapy 

 Działanie na danych atrybutowych w tabeli (m.in. wykonywanie obliczeń), 

import i eksport tabeli  

 Tworzenie bazy danych o transakcjach (m.in. bezpośrednie odwołanie do 

zdjęć), StreetView Google 

Blok 3 (2 godziny lekcyjne) 

 Rozwiązywanie zadań 

Dzień 2 (Analizy przestrzenne) 

Blok 1 (3 godziny lekcyjne) 

 Zapytania atrybutowe i przestrzenne (m.in. szukanie działek wg 

określonych cech, np. o przeznaczeniu przemysłowym, i określonym 

położeniu) 

 Złączenia atrybutowe (m.in. podpinanie danych transakcyjnych do 

działek, przypisywanie informacji o budynkach do działek) 

 Geokodowanie (lokalizacja transakcji po adresie) 
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 Złączenia przestrzenne (np. określanie liczby budynków na działce, liczby 

transakcji w obrębie) 

Blok 2 (3 godziny lekcyjne) 

 Podstawowe narzędzia geoprzetwarzania (sumowanie, przecinanie, 

wycinanie, części wspólne warstw itp.) 

 Analizy sąsiedztwa (np. określanie najbliższego sąsiedztwa dla wycenianej 

nieruchomości i nieruchomości podobnych) 

 Dostępność komunikacyjna działek (m.in. określanie odległości działki do 

najbliższego przystanku, stacji, węzła komunikacyjnego) 

Blok 3 (2 godziny lekcyjne) 

 Rozwiązywanie zadań 


