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1. INSTALACJA I KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH „OBIEKTY”

1.1. WSTĘP

Cześć opisowa bazy danych „Obiekty” została stworzona w systemie MS Access. Do
poprawnej pracy wymaga systemu MS Access 2000 lub jego nowszej wersji. Baza danych
składa się z dwóch głównych plików: Obiekty_Serwer.mdb oraz Obiekty_client.mdb.
Pierwszy z tych plików (Obiekty_Serwer.mdb) zawiera wyłącznie właściwe tabele
przechowujące dane, natomiast drugi (Obiekty_Client.mdb) – interfejs użytkownika służący
do obsługi danych. Zawiera on m.in.:

a) połączenia do tabel zgromadzonych w pliku Obiekty_Serwer.mdb,
b) zapytania służące do pozyskiwania określonych danych,
c) formularze służące do wyświetlania, edycji, dodawania i usuwania danych,
d) raporty wyświetlające dane w sformalizowanej lub sformatowanej  formie,
e) moduły zawierające zdefiniowane przez użytkownika funkcje i procedury

wykorzystywane przez interfejs użytkownika.
Obsługa bazy danych wymaga podstawowej wiedzy z zakresu obsługi systemu

operacyjnego, w którym zainstalowany jest MS Access oraz wiedzy o systemie MS Access na
poziomie otwierania obiektów bazy danych (uruchamianie formularzy, otwieranie tabel) jak
również umiejętności obsługi standardowych formularzy MSAccess. Tworzenie
zaawansowanych zapytań wymaga znajomości strukturalnego języka zapytań (SQL –
Structured Query Langualge), którego opisy można znaleźć w sieci Internet oraz w literaturze.
Tworzenie własnych funkcji lub procedur wymaga ponadto znajomości języka Visual Basic
for Applications (VBA) oraz obiektów i klas pozwalających na komunikację z obiektami MS
Access  i obiektami dostępu do danych.

1.2. PODSTAWOWE OBIEKTY BAZY DANYCH

Tabela Z. 1 Zestawienie tabel wchodzących w skład pliku Obiekty_Serwer.mdb
Lp. Nazwa Czy

słownik*)
Opis

1. Charakterystyka NIE Opis wielkości fizycznych charakteryzujących obiekt
2. Funkcja NIE Funkcje, które spełnia obiekt, np. rekreacyjna,

przeciwpowodziowa
3. Koszty NIE Dane o kosztach modernizacji / budowy obiektu, w tym

całkowite koszty planowanych robót, rok kalkulacji kosztów,
planowany okres realizacji, przewidywane efekty prac (np.
zwiększenie pojemności o 100 m3)

4. KosztyRodzaj NIE Powiązana z tabelą Koszty, pozwala na np. rozbicie kosztów,
lub na uszczegółowienie ich rodzaju, np. zapamiętanie kosztów
całkowitych, uzyskania jednostki objętości itd.

5. Obiekt NIE Główne informacje o obiekcie
6. ObiektPochodzenie NIE Pochodzenie informacji o obiekcie
7. Oznaczenie NIE Inne oznaczenia obiektu wraz ze wskazaniem ich źródeł
8. Polozenie NIE Identyfikatory punktów, linii i poligonów, służące po

powiązania obiektów z bazą danych przestrzennych
9. PowiazanieZInnymObiekte

m
NIE Informacje o powiązaniach danego obiektu z innymi obiektami

w bazie danych.
10. StanTechniczny NIE Informacje o stanie technicznym obiektu
11. StanWlasnosci NIE Informacje o stanie właścicielach, bądź użytkownikach obiektu
12. ZakresRobot NIE Szczegółowy zakres przewidzianych na obiekcie robót (tabela

związana z tabelą Koszty)
13. SlFunkcja TAK Słownik funkcji, jakie może pełnić obiekt, np. rekreacyjna,
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Lp. Nazwa Czy
słownik*)

Opis

przeciwpowodziowa itd..
14. SlGmina TAK Słownik nazw gmin
15. SlGrupa TAK Słownik ogólnych nazw grup obiektów
16. SlInspektorat TAK Słownik nazw inspektoratów
17. SlKontroler TAK Słownik instytucji kontrolujących obiekty
18. SlKsztaltMapowy TAK Słownik typów geometrycznych wykorzystywanych w bazie

przestrzennej (linia, punkt itd.)
19. SlNazwaCharakterystyki TAK Słownik nazw charakterystyk oraz ich jednostek służących do

opisu właściwości obiektów, np. wysokość piętrzenia, głębokość
średnia itd.

20. SlOpisRobot TAK Słownik opisu robót wykonywanych na obiekcie i ich jednostek
21. SlPowiazaniaTypow TAK Słownik powiązania typów obiektów z charakterystykami.

Zawiera dopuszczalne charakterystyki dla danych typów
obiektów. Ponadto zawiera informację o charakterystykach,
które powinny koniecznie znaleźć się przy charakteryzowaniu
danego typu obiektu. Charakterystyki zaznaczone tutaj jako
obowiązkowe zawsze są drukowane w raporcie Fiszka obiektu.

22. SlRodzajKosztow TAK Słownik rodzajów kosztów
23. SlRzeka TAK Słownik nazw rzek
24. SlStatusObiektu TAK Słownik statusów obiektu, np. istniejący, do usunięcia itd.
25. Styp TAK Słownik typów obiektów, np. zbiornik retencyjny

przegradzający koryto, Jaz itd.
26. SlZlewnia TAK Słownk nazw i oznaczeń zlewni cząstkowych
27. SlZlewniaRZGW TAK Słownik nazw zlewni i powierzchni RZGW
28. SlZrodloDanych TAK Słownik źródeł różnych danych w bazie danych

*) Słowniki, to tabele, w których dane są zgromadzone w postaci: PoleKlucza, jedno lub więcej pól opisowych
przypisanych do danego klucza, wykorzystywane w wielu miejscach w bazie danych, np. tabela
slZrodloDanych, zawierająca informacje o różnych źródłach danych.

Tabela Z. 2 Zestawienie formularzy wchodzących w skład pliku Obiekty_Client.mdb
Lp. Nazwa Samodzielny*) Zastosowanie

1. Charakterystyka NIE Edycja charakterystyk obiektów
2. Funkcja NIE Edycja funkcji obiektów
3. Koszty NIE Edycja kosztów budowy bądź modernizacji obiektów
4. KosztyRodzaj NIE Edycja kosztów budowy bądź modernizacji obiektów
5. Obiekt TAK Edycja ogólnych właściwości obiektu. Główny

formularz aplikacji
6. Obiekt-filtr TAK Formularz zaawansowanego filtrowania obiektów
7. Oznaczenie NIE Edycja innych nazw obiektów
8. Pochodzenie NIE Pochodzenie informacji o obiektach
9. Polozenie NIE Edycja identyfikatorów związanych z częścią

przestrzenną bazy danych
10. PowiazaniaTypow TAK Edycja charakterystyk dla poszczególnych typów

obiektów
11. PowiazanieZInnymObiektem NIE Wiązanie obiektu z innym, już istniejącym
12. Słownik NIE Formularz służący do edycji wielu tabel słownikowych

którego zawartość jest ustawiana programowo
13. StanTechniczny NIE Edycja stanu technicznego obiektów
14. StanWlasnosci NIE Edycja właścicieli gruntów i użytkowników obiektów
15. Uwagi NIE Uwagi zgłaszane do poszczególnych obiektów
16. WybierzObiekt TAK Szybkie przechodzenie do wybranego obiektu lub

przeglądanie obiektów
17. ZakresRobot NIE Edycja zakresu robót na obiekcie

*) Jeżeli formularz nie jest samodzielny to oznacza, że nie powinien być uruchamiany z okna bazy danych;
najczęściej jest on elementem składowym innych formularzy (podformularzem) lub też wykonuje akcje na
rzecz innych formularzy i jest przez nie sterowany programowo.
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Tabela Z. 3 Zestawienie raportów wchodzących w skład pliku Obiekty_Client.mdb
Lp. Nazwa Samodzielny*) Opis

1. Fiszka obiektu TAK Raport wyświetlający podstawowe dane o obiekcie
2. Charakterystyka podraport  NIE Podraport raportu Fiszka obiektu
3. Koszty podraport NIE Podraport raportu Fiszka obiektu
4. KosztyRodzaj podraport NIE Podraport raportu Fiszka obiektu
5. ObiektPochodzenie NIE Podraport raportu Fiszka obiektu
6. Oznaczenie podraport NIE Podraport raportu Fiszka obiektu
7. StanTechniczny podraport NIE Podraport raportu Fiszka obiektu
8. StanWlasnosci podraport NIE Podraport raportu Fiszka obiektu
9. ZakresRobot podraport NIE Podraport raportu Fiszka obiektu

*) Niesamodzielne raporty (podraporty) stanowią elementy składowe raportów i w większości przypadków nie
powinny być uruchamiane bezpośrednio z okna bazy danych.

Tabela Z. 4 Zestawienie modułów wchodzących w skład pliku Obiekty_Client.mdb
Lp. Nazwa Opis

1. Obiekt Zawiera funkcje i procedury wykorzystywane głównie w formularzu Obiekt
2. Obiekt-filtr Zawiera funkcje i procedury wykorzystywane głównie w formularzu Obiekt-

filtr

1.3. PRACA W BAZIE DANYCH OBIEKTY

Praca na danych zgromadzonych w bazie danych odbywa się poprzez interfejs
użytkownika zlokalizowany w pliku Obiekty_Client.mdb. Należy ten plik otworzyć: albo
poprzez dwukrotne jego kliknięcie, albo w standardowy, przyjęty w systemie Windows
sposób otwierania plików. Komunikuje się z on z danymi zgromadzonymi w tabelach
zlokalizowanych  w pliku Obiekty_Serwer.mdb. W pliku Obiekty_Client.mdb pamiętana jest
poprzednia lokalizacja połączonych tabel, jeżeli wiec od ostatniego uruchomienia lokalizacja
pliku Obiekty_Serwer.mdb zmieniła się, zobaczymy poniższy komunikat, wskazujący na
konieczność wskazania bieżącej lokalizacji pliku Obiekty_Serwer.mdb.

Nową lokalizację wskazujemy korzystając z tzw. Menedżera tabel połączonych.
Znajdziemy go w menu Narzędzie-> Narzędzia bazy danych -> Menedżer tabel połączonych.
Widok tego okna przedstawiono na poniższym rysunku.

Pliki Obiekty_Client.mdb oraz Obiekty_Serwer_mdb nie  muszą znajdować się w  tej
samej lokalizacji. Najczęściej lokalizacje obu plików są różne. Plik Obiekty_Client.mdb
znajduje się na komputerze użytkownika, zaś plik Obiekty_Serwer.mdb w ogólnie dostępnym
zasobie sieciowych. Pozwala to na podłączenie się wielu użytkowników poprzez ich
interfejsy Obiekty_Client.mdb do tych samych danych i pracę na nich.
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Okno to pokazuje zapamiętane lokalizacje tabel, pozwala na zaznaczenie i
zaktualizowanie lokalizacji wszystkich lub wybranych tabel. Wskazanie nowej ścieżki
dostępu do pliku pojawi się po naciśnięciu przycisku OK., jeżeli została zaznaczona co
najmniej jedna tabela zlokalizowana w pliku, do którego zapamiętana ścieżka dostępu jest
nieaktualna.

Jeżeli pamiętane ścieżki dostępu do tabel są aktualne, automatycznie zostanie
uruchomiony formularz startowy Obiekty przedstawiony poniżej. Formularz obiekty można
również uruchomić poprzez jego dwukrotne kliknięcie w oknie bazy danych.
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1.4. GŁÓWNE FORMULARZE INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA

1.4.1. Formularz „Obiekty”
Jest to główny formularz bazy danych. Służy do wprowadzania wszystkich danych o
obiekcie. Uruchamia się automatycznie po otwarci bazy danych. Składa się z trzech głównych
części opisanych poniżej:

A. Nagłówek formularza

B. Ogólne dane o obiekcie

C. Karta właściwości obiektu. Składa się z 10 stron. Na każdej ze stron znajduje się
podformularz pozwalający na wprowadzenie innych informacji o obiekcie. W
następnych podpunktach opisane zostaną poszczególne karty obiektu.

Tytuły stron na kracie
opisujące rodzaj
edytowanych na
karcie danych

Podformularz
osadzony na karcie

Pola edycyjne
podformularza
Tytuły pól

Pola edycyjne Automatycznie wstawiana data
modyfikacji informacji o obiekcie

Przycisk dodawania
nowego obiektu

Przycisk usuwania
obiektu

Przycisk zamknięcia formularza

Przycisk uruchamiający formularz szybkiego
wyboru obiektów WybierzObiektPrzycisk edycji

typów obiektów

Tytuł formularza Automatycznie nadawany
identyfikator obiektu

Przycisk drukowania
karty obiektu

Status obiektu

Symbol kształtu obiektu na mapie.
Oprócz linii mogą być jeszcze:
punkt, poligon oraz wszystkie

symbole nałożone na siebie dla
obiektów projektowanych

Przycisk uruchamiający
zaawansowany filtr obiektów
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C.1. Strona Położenie – Podformularz znajdujący się na tej karcie pozwala na wprowadzenie
identyfikatorów punktów, linii i poligonów odpowiadających danemu obiektowi w
przestrzennej bazie danych. Dostępność pól zależy od edytowanego typu obiektu.

C.2. Strona Charakterystyka – Zawiera podformularz pozwalający na edycję charakterystyk
obiektu.

A – Przycisk wypełniający listę charakterystykami przeznaczonymi dla edytowanego
obiektu. Lista charakterystyk zleży od typu obiektu. Po jego naciśnięciu na liście
charakterystyk znajdą się wszystkie charakterystyki przewidziane dla danego typu
obiektu z wartością domyślną: -9999 Charakterystyki i ich wartości już istniejące w
bazie nie są zmieniane. Charakterystyki przypisane do poszczególnych typów obiektów
można zmieniać przy pomocy formularza PowiązaniaTypow.

B – Przycisk otwierający formularz PowiązaniaTypow przypisywania charakterystyk do
poszczególnych typów obiektów

C – Przycisk usuwanie niewypełnionych dla danego obiektu charakterystyk z bazy danych.
Przycisk ten służy do usuwania dodanych przyciskiem A charakterystyk, które nie
zostały wypełnione (pozostały w nich domyślne wartości: -9999). Aplikacja pyta, czy
ma usunąć takie niezmienione charakterystyki tylko dla bieżącego obiektu, czy dla całej
bazy danych. Ten przycisk pozwala na bieżąco kontrolować zawartość charakterystyk w
bazie danych. Niewypełnione charakterystyki są również automatycznie usuwane z bazy
danych przy każdym otwarciu formularza Obiekt.

A
B

Pola edycyjne
podformularza

Przycisk edycji słownika
ze źródłami danych

C
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C.3. Strona Stan techniczny – zawiera podformularz pozwalający na ewidencjonowanie
wyników kontroli technicznych przeprowadzonych na obiekcie.

C.4. Strona Stan własności – pozwala na edycję dodanych dotyczący właścicieli i
użytkowników obiektów.

C.5. Strona Inne nazwy – pozwala na wprowadzenie innych nazw odnoszących się do
edytowanego obiektu wraz z podaniem źródła tej nazwy. Pod kolumną Oznaczane przez
znajduje się przycisk:  pozwalający na edycję słownika ze źródłami danych.

C.6. Strona Funkcje – umożliwia przypisywanie funkcji do edytowanego obiektu. Pod
kolumną: Funkcje znajduje się przycisk  służący do edycji słownika funkcji
obiektów.

C.7. Strona Związany z – służy do wiązania edytowanego obiektu z innym, już istniejącym
w bazie danych obiektem.

C.8. Strona Koszty – zawiera podformularz służący do ewidencjonowania kosztów
modernizacji obiektów istniejących, bądź kosztów budowy obiektów projektowanych.

Przycisk edycji słownika z
instytucjami kontrolującymi

obiekty

Pola edycyjne
podformularza
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C.9. Strona Pochodzenie –strona ta służy do przechowywania informacji źródłach danych o
obiekcie. Pod kolumną Źródło danych znajduje się przycisk  służący  do  edycji
słownik zawierającego informację o źródłach danych.

C.10. Strona Uwagi.

1.4.2. Formularz WybierzObiekt

Naciśnięcie przycisku  na formularzu Obiekty, spowoduje otwarcie formularza
WybierzObiekt, pozwalającego na szybkie odszukanie obiektu w oparciu o jego typ,
miejscowość, gminę lub nazwę rzeki.

Przycisk edycji słownika ze
źródłami danych

Pola edycyjne
podformularza

Przycisk edycji słownika z
opisami obót
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1.4.3. Formularz PowiazniaTypow

Formularz służy do przypisywania charakterystyk do poszczególnych typów obiektów.
Można ograniczyć edycję przypisań tylko do określonego typu obiektu poprzez wybranie tego
typu w polu: Ogranicz do. Wtedy kolumna Typ obiektu będzie zablokowana i tylko
wybranemu typowi obiektów będzie można przypisać poszczególne charakterystyki. Obok
pola Ogranicz do pojawi się wtedy również przycisk:  pozwalający powrócić do trybu
pracy ze wszystkimi typami obiektów jednocześnie. Pod kolumną: Typ obiektu znajduje się
przycisk służący do edycji słownika typów obiektów, natomiast identyczny przycisk
zlokalizowany pod kolumną: Nawa charakterystyki obiektu otwiera edycję słownika z
nazwami charakterystyk.

Wybór kryterium wyszukiwania

Minimalizowanie i przywracanie formularza

Lista, której zawartość zależy od wybranego
powyżej kryterium przeszukiwania. Po
kliknięciu wypełniana jest lista: Lista
obiektów na przykład obiektami wybranego
typu, zlokalizowanyne w wybranej
miejscowości itd.

Pokazanie w formularzu Obiekty wszystkich
obiektów znajdujących się na liście: Lista
obiektów

Lista obiektów. Po kliknięciu w formularzu
Obiekty następuje przejście d wybranego
obiektu
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1.4.4. Formularz Słownik

Formularz słownik służy do edycji
danych słownikowych zawartych w
bazie danych. Jego zawartość jest
ustawiana dynamicznie poprzez
przekazanie parametrów otwarcia do
tego formularza. Tymi parametrami są:
Tytuł słownika oraz nazwa tabeli,
zawierającej dane. Wygląd
przykładowego słownika przedstawiono
obok.

1.4.5. Formularz Zaawansowanego filtrowania obiektów

Formularz ten służy do wyszukiwania obiektów w oparciu o kompleksowe kryteria.

A – Przycisk czyszczenia formularza – wprowadza do wszystkich pól wartości początkowe,
B – Przycisk stosowania bieżących ustawień do formularza Obiekt.
C – Przycisk kopiowania kryteriów do schowka. Składnia kryteriów jest identyczna jak

składnia klauzuli WHERE języka SQL, może więc być ona wklejona jako kryterium do
tworzonego zapytania użytkownika.

A

B C

D

E
F

G
H

I
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D – Okno podpowiedzi. Wyświetlana jest w nim pomoc na temat sposobu wpisywania
danych do poszczególnych pól formularza. Jego zawartość zmienia się w zależności od
pola, w którym znajduje się kursor.

E – Przycisk zapamiętywania bieżących ustawień formularza.
F – Przycisk usuwania wybranych ustawień formularza.
G – tworzenie i stosownie filtra będącego sumą logiczną zapamiętanych na liście „I”

ustawień.
H – kopiowanie  filtra będącego sumą logiczną zapamiętanych na liście „I” ustawień

formularza.
I – lista zapamiętanych ustawień formularza

Po zmianie wartości w którymkolwiek polu, zmienia się jego kolor tła, dzięki czemu
łatwo się zorientować,  które pola będą  brane pod uwagę przy tworzeniu fltra.

1.5. POWIĄZANIE OBIEKTÓW Z MAPĄ TOPOGRAFICZNĄ

W celu wykorzystania tej funkcji należy zainstalować program ArcGis 9.2 firmy ESRI
(www.esri.com.pl). Funkcja ta opiera się na danych zlokalizowanych w katalogu mapy. W
celu zastosowania tej funkcji należy nacisnąć na przycisk Mapka, który spowoduje otwarcie
dodatkowego okna z mapką, w centrum której będzie znajdował się obiekt aktualnie
przeglądany w formularzu. Po przemieszczeniu się do innego obiektu w formularzu
(strzałkami znajdującymi się na samym dole formularza Obiekty) należy ponownie wcisnąć
przycisk mapka, co spowoduje przesunięcie się mapy do nowej lokalizacji. Dodatkowo w
oknie mapki znajdują się dwa przyciski powiększania i zmniejszania widoku mapki. W
momencie zmniejszania widoku mapki przy skali 1:100000 znikną szczegóły mapy
topograficznej oraz numery obiektów.

http://www.esri.com.pl/
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W powiększeniu powyżej 1:100000 na mapie widać jedynie podział administracyjny oraz
kolorami (niebieski/niski, zielony/średni, żółty/wysoki) oznaczono priorytet zwiększenia
retencji. W celu zmiany kompozycji okna należy w programie ArcGis otworzyć plik
DoBazy.mxd.

1.6. GŁÓWNIE RAPORTY INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA

1.6.1. Fiszka obiektu

Raport ten uruchamia się przyciskiem:  zlokalizowanym w nagłówku
formularza Obiekt. Otwiera on raport Fiszka obiektu i pozwala na wydruk informacji o
bieżącym obiekcie w postaci tzw. Karty obiektu. Przykładowy wygląd karty obiektu
przedstawiono na rysunkach poniżej.
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1.7. MODUŁY ZAWIERAJĄCE FUNKCJE WYKORZYSTYWANE PRZEZ INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Moduły zlokalizowane w interfejsie użytkownika zawierają funcie i procedury
wykorzystywane przez różne obiekty interfejsu użytkownika (formularze, raporty) i nie
powinny być usuwane. Nie należy również usuwać bądź zmieniać nazw  funkcji, procedur itd.
tam się znajdujących. Ingerencja w nie może spowodować błędy działania interfejsu. Są tutaj
zlokalizowane następujące moduły:
Moduł Wspólne – moduł zawierający funkcje i procedury wykorzystywane przez różne

elementy interfejsu,
Moduł Obiekt – moduł zawierający obiekty pomocnicze dla formularza Obiekty.
Moduł Obiekt–filtr – Moduł zawierający typy danych zdefiniowane dla formularza Obiekt-

filtr
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2. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE POZYTYWNIE ODPOWIEDZIAŁY NA
PRZEPROWADZONE ANKIETOWANIE

2.1. WYKAZ GMIN I NADLEŚNICTW, KTÓRE ODPOWIEDZIAŁY NA ANKIETĘ ORAZ
INSPEKTORATÓW WZMIUW, KTÓRE PRZEPROWADZIŁY WERYFIKACJĘ DANYCH

Jednostka Dostarczone ankiety

Gminy

Andrzejewo, Baranowo, Belsk Duży, Bielsk, Bieżuń - miasto, Bieżuń - obszar wiejski, Błonie - miasto, Błonie
- obszar wiejski, Bodzanów, Boguty-Pianki, Borkowice, Borowie, Brochów, Brudzeń Duży, Cegłów,
Celestynów, Chorzele - miasto, Chorzele - obszar wiejski, Chotcza, Czarnia, Czernice Borowe, Czerwińsk nad
Wisłą, Dębe Wielkie, Długosiodło, Dobre, Domanice, Dzierzążnia, Dzierzgowo, Garbatka-Letnisko,
Garwolin, Garwolin (gm. miejska), Gąbin - miasto, Gąbin - obszar wiejski, Głowaczów, Gniewoszów,
Gołymin-Ośrodek, Gostynin, Gostynin (gm. miejska), Goszczyn, Goworowo, Gozdowo, Góra Kalwaria -
miasto, Góra Kalwaria - obszar wiejski, Górzno, Grabów nad Pilicą, Grębków, Grodzisk Mazowiecki - miasto,
Grodzisk Mazowiecki - obszar wiejski, Grudusk, Halinów - miasto, Halinów - obszar wiejski, Huszlew, Iłża -
miasto, Iłża - obszar wiejski, Izabelin, Jabłonna, Jabłonna Lacka, Jakubów, Jastrząb, Jastrzębia, Jedlińsk,
Joniec, Józefów, Kałuszyn - miasto, Kałuszyn - obszar wiejski, Kampinos, Karniewo, Kazanów, Klembów,
Klwów, Kołbiel, Konstancin-Jeziorna - miasto, Konstancin-Jeziorna - obszar wiejski, Korczew, Kosów Lacki
- miasto, Kosów Lacki - obszar wiejski, Kotuń, Kowala, Kozienice - miasto, Kozienice - obszar wiejski,
Kuczbork-Osada, Latowicz, Legionowo, Lelis, Leoncin, Lipowiec Kościelny, Lipsko - miasto, Lipsko - obszar
wiejski,  Liw,  Lubowidz,  Lutocin,  Łąck,  Łochów  -  miasto,  Łochów  -  obszar  wiejski,  Łomianki  -  miasto,
Łomianki - obszar wiejski, Łosice - miasto, Łosice - obszar wiejski, Łyse, M. Ostrołęka, M. Płock, M. Radom,
M. Siedlce, Magnuszew, Maków Mazowiecki, Mała Wieś, Małkinia Górna, Marki, Miedzna, Milanówek,
Mińsk Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki (gm. miejska), Mirów, Młynarze, Mochowo, Mordy - miasto, Mordy -
obszar wiejski, Mrozy, Mszczonów - miasto, Mszczonów - obszar wiejski, Myszyniec - miasto, Myszyniec -
obszar  wiejski,  Nadarzyn,  Naruszewo,  Nasielsk  -  miasto,  Nasielsk  -  obszar  wiejski,  Nieporęt,  Nowa  Sucha,
Nowe  Miasto,  Nowe  Miasto  nad  Pilicą -  miasto,  Nowe  Miasto  nad  Pilicą -  obszar  wiejski,  Nur,  Obryte,
Odrzywół, Ojrzeń, Olszanka, Olszewo-Borki, Opinogóra Górna, Osieck, Ostrów Mazowiecka, Ostrów
Mazowiecka (gm. miejska), Otwock, Ożarów Mazowiecki - miasto, Ożarów Mazowiecki - obszar wiejski,
Pacyna, Paprotnia, Piaseczno - miasto, Piaseczno - obszar wiejski, Piastów, Pilawa - miasto, Pilawa - obszar
wiejski, Pionki, Pionki (gm. miejska), Płoniawy-Bramura, Płońsk, Płońsk (gm. miejska), Pniewy,
Pokrzywnica, Policzna, Pomiechówek, Poświętne, Potworów, Promna, Pruszków, Przasnysz, Przasnysz (gm.
miejska), Przesmyki, Przyłęk, Przytyk, Puszcza Mariańska, Raciąż, Raciąż (gm. miejska), Radzanowo,
Radzanów, Radzanów, Radziejowice, Radzymin - miasto, Radzymin - obszar wiejski, Regimin, Repki, Różan
- miasto, Różan - obszar wiejski, Rusinów, Rybno, Rząśnik, Rzewnie, Sabnie, Sadowne, Sieciechów, Siedlce,
Siennica, Sienno, Skórzec, Słupno, Sochaczew, Sochaczew, Sochocin, Sokołów Podlaski, Sokołów Podlaski
(gm. miejska), Solec nad Wisłą, Somianka, Stara Biała, Stara Błotnica, Stara Kornica, Stary Lubotyń, Sterdyń,
Stoczek, Strachówka, Strzegowo, Stupsk, Suchożebry, Sulejówek, Szelków, Szreńsk, Szydłowiec - miasto,
Szydłowiec - obszar wiejski, Świercze, Tczów, Teresin, Warka - miasto, Warka - obszar wiejski, Wąsewo,
Węgrów, Wieczfnia Kościelna, Wieliszew, Wierzbica, Wilga, Wiskitki, Wiśniewo, Wyszków - miasto,
Wyszków - obszar wiejski, Wyśmierzyce - miasto, Wyśmierzyce - obszar wiejski, Zakroczym - miasto,
Zakroczym - obszar wiejski, Zakrzew, Załuski, Zatory, Ząbki, Zbuczyn Poduchowny, Zielonka, Zwoleń -
miasto,  Zwoleń -  obszar  wiejski,  Żabia  Wola,  Żelechów  -  miasto,  Żelechów  -  obszar  wiejski,  Żuromin  -
miasto, Żuromin - obszar wiejski, Żyrardów

Nadleśnictwa
Celestynów, Chojnów, Ciechanów, Dobieszyn, Drewnica, Dwukoły, Garwolin, Grójec, Jabłonna, Kozienice,
Lidzbark, Łąck, Łochów, Łomża, Mińsk Mazowiecki, Myszyniec, Nowogród, Ostrołęka, Ostrów
Mazowiecka, Parciaki, Płock, Płońsk, Przasnysz, Pułtusk, Radom, Radziwiłów, Rudka, Przysucha, Sarnaki ,
Siedlce, Skierniewice, Sokołów Podlaski, Stąporków, Wielbark, Zwoleń

WZMiUW
Ciechanów, Garwolin, Gostynin, Łosice, Maków Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki, Mława, Nowy Dwór
Mazowiecki, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecki, Piaseczno, Płock, Płońsk, Przasnysz, Pułtusk, Siedlce, Sierpc,
Sochaczew, Sokołów Podlaski, Szydłowiec, Węgrów, Wyszków, Żuromin
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3. MATERIAŁY WYSŁANE DO GMIN

3.1. ANKIETA
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3.2. MAPA
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3.3. PISMO PRZEWODNIE
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4. MATERIAŁY WYSŁANE DO NADLEŚNICTW

4.1. ANKIETA
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5. MATERIAŁY WYSŁANE DO WERYFIKACJI DO WZMIUW

5.1. PISMO PRZEWODNIE
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5.2. ANKIETA
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5.3. MAPA OBIEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH INSPEKTORATÓW W SKALI ZBLIŻONEJ DO 1:50
000

5.4. KARTA TECHNICZNA OBIEKTU DO WERYFIKACJI ORAZ CZYSTA KARTA DO DODAWANIA
NOWYCH OBIEKTÓW
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5.5. ZESTAWIENIE POMOCNICZE OBIEKTÓW W INSPEKTORACIE
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