
 

 

Podsumowanie działań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakresie produkcji 
i wykorzystania danych przestrzennych w latach 2010 – 2015 

 

Jeszcze kilkanaście lat temu technologia lotniczego skanowania laserowego (ang. ALS – 
Airborne Laser Scanning) była kojarzona z innowacyjną i trudno dostępną metodą pozyskiwania 
danych przestrzennych. Nowa technologia wymagająca drogiego sprzętu, specjalistycznego 
oprogramowania oraz znajomości procesu obróbki pozyskanych danych nie od razu znalazła 
zwolenników. Z czasem, potrzeba posiadania dokładnych danych przestrzennych obrazujących 
ukształtowanie i pokrycie terenu, spowodowała dynamiczny rozwój tej technologii. Dziś dane ALS 
znajdują szerokie zastosowanie w działaniach podejmowanych przez instytucje i firmy z każdego 
sektora gospodarki. 

Przykładem wykorzystania technologii lotniczego skanowania laserowego był realizowany od 
30 lipca 2010 roku przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w konsorcjum z Krajowym Zarządem 
Gospodarki Wodnej (lider), Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem 
Badawczym, Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Rządowym Centrum 
Bezpieczeństwa, projekt „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami – 
ISOK”. Cel projektu to stworzenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z niezbędnymi 
bazami danych georeferencyjnych w celu skutecznego powiadamiania i ostrzegania właściwych 
instytucji i ludności o zagrożeniach. Całkowity budżet projektu wyniósł około 297 mln, z czego 
niespełna 131 mln przeznaczono na realizację zadań powierzonych Głównemu Urzędowi Geodezji 
i Kartografii (GUGiK). 

 

Rysunek 1. Dane pomiarowe ALS – fragment miasta Kraków. 

Kluczowym produktem projektu ISOK zrealizowanym przez GUGiK były dane wysokościowe 
pozyskane w technologii lotniczego skanowania laserowego (Rysunek 1), niewykorzystywanej 



dotychczas w Europie na tak dużą skalę. Dane te posłużyły do opracowania map zagrożenia i map 
ryzyka powodziowego oraz w sposób bezpośredni zasiliły bazę danych zobrazowań lotniczych 
i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego (pzgik). Szczegółowe parametry opracowanych danych 
wysokościowych w podziale na standardy opracowania zaprezentowano w Tabela 1. 

Tabela 1 Szczegółowe parametry danych wysokościowych opracowanych w projekcie ISOK (wymagane i osiągnięte) 

   

Pozyskane dane pomiarowe ALS posiadają 16 atrybutów i zostały sklasyfikowane w podziale 
na 9 klas.  

W konsekwencji realizowanych przez GUGiK prac w latach 2011-2015 pozyskano 
i opracowano dane wysokościowe dla łącznej powierzchni 287 769 km2, co stanowi 92% powierzchni 
kraju. Sumaryczny koszt pozyskanych danych wraz z kosztem ich kontroli jakości to 97,5 mln zł. Zasięg 
przestrzenny obszarów, dla których pozyskano dane w podziale na standardy opracowania 
przedstawia Rysunek 2.  

 

Rysunek 2. Zakres obszarowy danych wysokościowych opracowanych w projekcie ISOK 

Produkt Parametr Standard 1 (274 000 km
2
) Standard 2 – miasta (13 769 km

2
)

gęstość 4/6 p/m2 12 p/m2

Błąd średni ZRMS 0,15 m/ 0,10 m* ZRMS 0,10 m/ 0,07 m*

Błąd średni XYRMS 0,5 m/ 0,23 m* XYRMS 0,4 m/ 0,18 m*

format LAS 1.2 LAS 1.2

piksel 45 cm 30 cm

Format TIFF TIFF

GRID

format

GRID 1 m 0,5 m

format

 *błąd średni osiągnięty podczas procesu kontroli jakości danych

NMPT
ESRI GRID, ASCII xyz

Dane pomiarowe ALS

LAS 1.2

Zdjęcia lotnicze

NMT
1 m

ESRI GRID, ASCII xyz



Pierwsze dane wysokościowe włączono do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego na początku 2012 roku. Od tego momentu do końca 2015 roku w ramach 
zamówień złożonych przez 1366 unikalnych użytkowników udostępniono dane o łącznej powierzchni 
10,8 mln km2(Rysunek 3). Z każdym rokiem wzrasta liczba realizowanych przez Centralny Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK) zamówień na te dane i na koniec 2015 roku 
wyniosła ona 2649 (110 zamówień w 2012 roku, 575 w 2013 roku, 679 w 2014 roku i 1285 w 2015 
roku). 

 

Rysunek 3 Powierzchnia udostępnionych danych w podziale na lata 

 Dostęp do wysokorozdzielczych danych wysokościowych obejmujących prawie cały kraj 
umożliwił ich wykorzystanie w obszarach, które na początku realizacji projektu ISOK znane były 
jedynie wybranym specjalistom. Dynamiczny wzrost zainteresowania danymi jest wynikiem m.in. 
działań informacyjnych podejmowanych przez GUGiK odnośnie ich dostępności i możliwości 
wykorzystania oraz stanowi efekt zrealizowanych szkoleń dotyczących wykorzystania tych danych, 
w których udział wzięło 420 specjalistów. 

Mając na celu jak najszersze rozpowszechnienie wiedzy na temat możliwości wykorzystania 
danych wysokościowych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach przeprowadzonych szkoleń 
opracował wraz z wybranymi instytucjami 10 kart zastosowań danych wysokościowych, które 
stanowią przykłady dobrych praktyk sposobu ich wykorzystania. Przygotowane karty zastosowań 
w formie elektronicznej można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.  

Zaprezentowane w kartach przykłady zastosowań stanowią jedynie niewielki wycinek szerokiego 
wachlarza możliwości ich wykorzystania, niemniej służą jako inspiracja dla wielu organizacji 
do optymalizacji swoich działań i czerpania wymiernych korzyści dzięki wykorzystaniu danych 
wysokościowych. Główny Urząd Geodezji i Kartografii prowadzi prace mające na celu opracowanie 
kolejnych kart. 

Szerzenie wiedzy na temat możliwości wykorzystania danych wysokościowych i dzielenie się tą 
wiedzą z innymi ma ogromne znaczenie nie tylko dla rozwoju poszczególnych instytucji, ale także 
gospodarki całego kraju. Mając na uwadze powyższe GUGiK udostępnił na swojej stronie 
internetowej elektroniczne wersje podręcznika, zeszytu ćwiczeń oraz prezentacji przygotowanych na 
potrzeby realizacji ww. szkoleń. 

Wśród instytucji, które pobrały z pzgik największą ilość danych znajduje się m.in. Krajowy Zarząd 
Gospodarki Wodnej, Aon UK Limited trading as Aon Benfield Analytics, Państwowy Instytut 
Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Łączności – 
Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania 
Środowiska, Komenda Główna Policji oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/projekty/isok/szkolenia/karty-zastosowan
http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/projekty/isok/szkolenia
http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/projekty/isok/szkolenia


Udostępnione w pzgik dane znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki. 
W sektorze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego wspierają realizację statutowych zadań m.in. 
Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W sektorze gospodarki przestrzennej stanowią 
istotny element procesu tworzenia miejscowych planów zagospodarowania, studiów uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektowania i modernizacji zbiorników wodnych, 
obwałowań, dróg oraz linii kolejowych. Korzyści z wykorzystania danych w tych obszarach czerpią już 
między innymi Biuro Rozwoju Gdańska oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dzięki 
danym wysokościowym jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość poprawy ładu 
przestrzennego, promocji walorów środowiskowych, przyrodniczych i historycznych swojego regionu. 
Dane wspierają również działania mające na celu uzyskiwanie decyzji środowiskowych, prowadzenie 
monitoringu środowiska i przygotowywanie różnego rodzaju planów ochrony. Na uwagę zasługuje 
również wykorzystanie danych w badaniach archeologicznych. Dane wysokościowe umożliwiają 
wstępną identyfikację lokalizacji potencjalnych pozostałości archeologicznych oraz geologicznych 
poprzez monitoring osuwisk i wyrobisk górniczych. W szerokim zakresie są one wykorzystywane m.in. 
przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. 

Dużym zainteresowaniem wśród użytkowników cieszą się także usługi sieciowe 
przygotowane na podstawie danych wysokościowych. Jednym z przykładów takiej usługi jest usługa 
cieniowania numerycznego modelu terenu publikowana w serwisie geoportal.gov.pl. Z usługi 
korzysta około 40 tys. unikalnych użytkowników miesięcznie. 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii dostrzegając potrzebę kontynuacji prac podjętych w ISOK 
już w trakcie realizacji projektu podjął działania mające na celu określenie potrzeb użytkowników 
w zakresie aktualizacji i rozwoju baz danych wysokościowych. 

Pierwszym krokiem w celu poznania potrzeb użytkowników była ankietyzacja potencjalnych 
uczestników wspomnianych szkoleń z wykorzystania danych pozyskanych w ramach realizacji 
projektu ISOK. W procesie ankietyzacji udział wzięło 1189 osób z 650 instytucji. Wyniki ankietyzacji 
jednoznacznie wskazały na bardzo duże zainteresowanie danymi przestrzennymi 3D i e-usługami 3D. 
Ponad 60% ankietowanych wyraziło zainteresowanie uruchomieniem nowych usług sieciowych 
umożliwiających wykonanie analiz przestrzennych z wykorzystaniem danych przestrzennych 
3D z poziomu przeglądarki internetowej. Ponadto, respondenci wyrazili zainteresowanie nowymi 
danymi przestrzennymi 3D, w tym 35% z nich wskazało na potrzebę dostępu do zbioru danych 
przestrzennych obejmującego modele 3D budynków w formacie CityGML – LoD2. 

Kolejny krok stanowiły spotkania konsultacyjne oraz ankietyzacja uczestników tych spotkań 
w związku z planowanych uruchomieniem projektu Polska 3D+ w ramach perspektywy finansowej 
2014-2020 (Program Operacyjny Polska Cyfrowa). W spotkaniach udział wzięło 120 osób z 88 
organizacji. Respondenci wyrazili bardzo duże zainteresowanie danymi przestrzennymi 3D, które były 
planowane do opracowania w ramach projektu Polska 3D+ (modele budynków 3D – 79%, NMT – 
79%, NMPT – 81%), z nie mniejszym zainteresowaniem spotkało się planowane uruchomienie przez 
GUGiK e-usług opartych o dane przestrzenne 3D. Szczegółowy raport z przeprowadzonych konsultacji 
można znaleźć na stronie GUGiK. 

Ostatecznie Główny Urząd Geodezji i Kartografii wychodząc na przeciw potrzebom użytkowników 
danych przestrzennych 3D oraz mając na względzie wymagania stawiane przed beneficjentami 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa podjął się realizacji projektu Centrum Analiz Przestrzennych 
Administracji Państwowej (CAPAP). Projekt CAPAP stanowi połączenie trzech pierwotnie 
planowanych do realizacji projektów - CAPAP, TopoMapa i Polska 3D+. Całkowity koszt realizacji 
projektu CAPAP to 189,6 mln zł, a jego realizację zaplanowano w okresie od IV kwartału 2015 roku do 
końca III kwartału 2018 roku. W zakresie danych przestrzennych 3D projekt CAPAP zakłada: 

http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=2632951
http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/polska-3d-raport-po-konsultacjach


1) pozyskanie danych wysokościowych w technologii lotniczego skanowania laserowego dla 
obszarów nieobjętych opracowaniem w ramach projektu ISOK obejmujących powierzchnię 
około 26 000 km2 (Standard 1 – 4 punkty /m2); 

2) aktualizację danych wysokościowych w technologii lotniczego skanowania laserowego dla 97 
miast o liczbie mieszkańców powyżej 50 000 obejmujących obszar około 15 000 km2 
(Standard 2 – 12 punktów/m2); 

3) opracowanie modeli 3D budynków o poziomie szczegółowości LoD2 dla obszaru całego kraju. 

 

Rysunek 4 Planowany stan pokrycia kraju danymi wysokościowymi po zakończeniu realizacji projektu CAPAP 

 

Na realizację powyższych zadań GUGiK, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 
projektu CAPAP, zamierza przeznaczyć kwotę 47,7 mln zł. Koszt ten obejmuje także kontrolę jakości 
opracowanych danych przestrzennych 3D. Zgodnie z założeniami pierwsze dane pozyskane 
w technologii lotniczego skanowania laserowego (dokończenie kraju + aktualizacja) powinny trafić do 
pzgik w IV kwartale 2016, natomiast realizacja tego zadania powinna zakończyć się w połowie 2018 
roku. Pierwsze modele 3D budynków opracowywane w oparciu o dane ALS powinny pojawić się 
w połowie 2017 roku i będą opracowywane sukcesywnie, aż do końca realizacji projektu CAPAP. 

Ponadto w ramach realizacji projektu CAPAP uruchomionych zostanie szereg usług 
sieciowych umożliwiających obywatelom, przedsiębiorcom i podmiotom administracji publicznej 
wykonanie dynamicznych analiz przestrzennych online (m.in. analiza widoczności, zacienienia 
i analizy pomiarowe) oraz złożonych analiz offline przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi 
analitycznych w oparciu m.in. o dane 3D.  

Realizacja powyższych zadań w celu spełnienia oczekiwań interesariuszy wymaga znacznych 
nakładów finansowych. Środki europejskie pozyskane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 mają tu kluczowe znaczenie, jednak GUGiK prowadzi 
działania mające na celu zapewnienie w budżecie Państwa środków niezbędnych na utrzymanie 
zbiorów danych w oczekiwanej przez użytkowników aktualności.  


