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T reść zdjęć lotniczych zawsze wzbu-
dzała zainteresowanie, choć daw-
niej dostęp do nich miało głównie 

wąskie grono specjalistów. Na początku 
wykorzystywano je przede wszystkim do 
celów wojskowych, dopiero później cy-
wilnych. Obecnie mają bardzo szerokie 
zastosowanie w wielu dziedzinach gos
podarki, a dzięki internetowi dostępne 
są dla wszystkich.

Wraz z rozwojem i popularyzacją sys-
temów informacji przestrzennej coraz 
częściej samorządy publikują nowo po-
zyskane ortofotomapy, tak aby były do-

 Miasta na zdjęciach 
lotniczych sprzed lat

Portal retromapy.pl zbudowany przez firmę MGGP Aero z Tar-
nowa umożliwia nie tylko sentymentalną podróż w czasie, ale 
przede wszystkim jest sprawnym narzędziem dla samorządów 
do śledzenia zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. 

stępne dla mieszkańców czy przedsię-
biorców w możliwie krótkim czasie od 
nalotu. Jednak w większości przypad-
ków odbywa się to na zasadzie zastą-
pienia poprzednich danych (np. sprzed 
dwóch lat) aktualnym materiałem. Inter-
nauta niezorientowany w obsłudze sys-
temów klasy GIS automatycznie traci 
możliwość intuicyjnego porównywania 
zmian w zagospodarowaniu terenu. Na 
rynku istnieją rozwiązania, które umoż-
liwiają przełączanie się pomiędzy archi-
walnymi ortofotomapami, ale często jest 
to skomplikowane, czasochłonne i prze-
znaczone raczej dla fachowców. Ponadto 
szybkość działania tychże serwisów ma-
powych pozostawia wiele do życzenia.

Ponieważ dla każdego miasta w Pol-
sce na przestrzeni ostatnich lat wyko-
nano przynajmniej kilka ortofotomap, 
uznaliśmy, że warto z tego skorzystać 
i opublikować je wszystkie w interne-
cie. Oprócz kolorowych materiałów po-
zyskanych w technologii cyfrowej do-
stępne są bardzo ciekawe czarnobiałe 
zdjęcia lotnicze jeszcze z czasów kamer 
analogowych. Różnią się rozdzielczoś
cią, często ich jakość może odbiegać od 
naszych oczekiwań, ale najważniejsze 
jest to, że zawierają bardzo wartościową 
informację historyczną. Są żywą sceno-
grafią dawnych wydarzeń, reprezentu-
ją przestrzeń istniejącą tylko we wspo-
mnieniach naszych rodziców czy nawet 

Rejon centrum handlowo-usługowo-rozrywkowego Port Łódź. Zmiana charakteru zagospodarowania i nowy układ komunikacyjny miasta w kie-
runku drogi ekspresowej S14
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dziadków. Najczęściej dane te leżą gdzieś 
zapomniane lub korzystają z nich tylko 
nieliczni specjaliści. 

W związku z tym powstała u nas 
idea zmierzenia się z tym pro-
blemem poprzez przygotowanie 

prostego, intuicyjnego narzędzia funk-
cjonującego w środowisku przeglądarki 
internetowej i umożliwiającego interak-
tywne porównywanie ortofotomap wy-
konanych w różnych okresach. W tym 
celu stworzyliśmy serwis retromapy.pl, 
który łatwo i przede wszystkim szybko 
pozwala porównywać ortofotomapy po-
między dwiema wybranymi datami. 

Jeśli chodzi o liczbę ortofotomap, ser-
wis nie ma ograniczeń (można publiko-
wać je np. z kilkunastu okresów). Daje 
możliwość wzajemnego nakładania ob-
razów ze zmianą stopnia przezroczysto-
ści, równoległego oglądania 
dwóch w jednym oknie mapy 
bądź przesłaniania jednego 
materiału drugim z użyciem 
tzw. suwaka. Płynne powięk-
szanie czy pomniejszanie 
wraz z przesuwaniem treś ci 
ekranu pozwalają szybko po-
ruszać się po obszarze dane-
go miasta.

Istnieje również możliwość 
nakładania warstw wektoro-
wych, np. ewidencji gruntów, 
co daje kolejne ciekawe i prak-
tyczne zastosowania, jak śle-
dzenie zmian przebiegu dróg 
w stosunku do granic ewiden-
cyjnych. 

T worząc retromapy.pl, 
postawiliśmy sobie za cel 
zbudowanie takiego in-

terfejsu, który obsłuży każdy 
internauta, nawet bez elemen-
tarnej wiedzy z zakresu GIS 

czy geodezji. Wszystkie funkcje są in-
tuicyjne, serwis nie wymaga żadnych 
wtyczek i bardzo szybko odświeża za-
wartość mapy. 

Publikowane treści mają wartość sen-
tymentalną, można więc spodziewać się 
dużego zainteresowania lokalnych spo-
łeczności. Dlatego przewidziano integra-
cję z serwisami społecznościowymi, jak 
np. Facebook, tak aby interesujący frag-
ment miasta można było opublikować na 
swoim profilu, udostępnić innym oso-
bom czy skomentować. Natomiast dzięki 
opcji generowania szybkiego linku uzys
kujemy możliwość przesłania konkretnej 
lokalizacji i widoku za pomocą emaila 
lub innego kanału komunikacyjnego.

Pierwsze wdrożenia będą miały miej-
sce jeszcze w tym roku. Spodziewamy 
się, że tego typu serwis może wypełnić 
lukę na rynku i stanowić interesujące 

źródło informacji przestrzennej. Każdy 
w końcu będzie mógł pokazać nie tylko, 
gdzie mieszka, ale również gdzie się wy-
chowywał lub jak jego miasto wyglądało 
kiedyś i co teraz tam zbudowano.

Chcemy, żeby serwis retromapy.pl 
był standardową usługą dostarczaną na-
szym klientom przy zamawianiu aktu-
alnych zdjęć lotniczych i ortofotomap. 
Co ważne, nie przewidujemy ponosze-
nia przez samorządy żadnych dodat-
kowych kosztów związanych z  uru-
chomieniem takiej usługi. Od kilku lat 
konsekwentnie nie tylko dostarczamy 
dane bardzo dobrej jakości, ale rów-
nież budujemy rozwiązania mapowe 
do ich pub likacji w internecie. Przy-
kładem niech będzie serwis ukosne.pl 
czy opisane tu retromapy.pl.
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Efekt inwestycji hydrotechnicznych prowadzonych we Wrocławiu, fragment Starej Odry i Kanału Miejskiego

Kielecki Kolporter Arena wybudowano dokładnie na miejscu pierwszego stadionu z drugiej połowy 
lat 30. XX wieku


