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adaM iwaniaK

L iczba użytkowników technologii 
geoprzestrzennych jest ściśle sko-
relowana z poziomem świadomości 

społeczeństwa co do potencjalnych moż-
liwości systemów GIS. W latach 90. było 
to wyraźnie widoczne w krajach zachod-
nich. Dzisiaj również nasza administra-
cja lokalna nie tylko prosi, ale wręcz 
żąda informacji od służby geodezyjnej 
i kartograficznej, zauważając ogromne 
korzyści wynikające z budowy systemów 
WebGIS służących do udostępniania da-
nych przestrzennych w internecie.

lPRawO MOżE bYć baRiERą, 
aLE i KaTaLizaTOREM POsTęPu

Firmy i obywatele mogą robić wszyst-
ko, co nie jest zabronione w prawie, na-
tomiast administracja (również geode-
zyjna) tylko to, co jest w nim nakazane. 
Obowiązująca ustawa Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (Pgik), określająca m.in. 
zakres gromadzenia i zasady udostęp-
niania informacji przestrzennej, została 
uchwalona w 1989 roku i mimo intensyw-
nych wysiłków podejmowanych w ciągu 
ostatnich lat nie udało się jej zmienić. Za-
warte w niej przepisy prawne określały 
kompletny i spójny system organizacyjno-
-finansowy w epoce map papierowych, 
tajnej lub poufnej informacji i państwo-
wego monopolu na wykonywanie prac 
geodezyjnych i kartograficznych. Inne 
były wtedy prawa i obowiązki obywa-
teli, inne są dzisiaj. Im więcej demokra-
cji, tym więcej praw posiadają obywatele 
i tym więcej potrzebują informacji, aby 
w pełni korzystać z praw im przysługują-

sdi inaczej – infrastruktura informacji geodezyjnej i kartograficznej, cz. Xi

wYPEłnianiE LuKi 
infORMaCYJnEJ
Rozwój w zakresie zobrazowań satelitarnych, internetu oraz tech-
nologii udostępniania danych sprawił, iż pozyskiwanie danych 
nabrało charakteru globalnego, a liczba użytkowników technolo-
gii geoprzestrzennych w ciągu 6 lat wzrosła ponad 100-krotnie. 
W roku 2001 liczbę użytkowników GIS szacowano na 2 mln, 
w 2007 r. według Google Earth przekroczyła ona 250 mln. 

cych. Jeżeli warunek ten nie jest spełnio-
ny, powstaje „luka informacyjna” pomię-
dzy obywatelem a państwem. 

Na 12. warsztatach EC-GI&GIS w Inns-
brucku w 2006 r. padło niezwykle ważne 
stwierdzenie, że „informacja przestrzen-
na jest w głównym nurcie rozwoju inter-
netu”. Oznacza to, że jej wykorzystanie 
będzie rosło wraz z rozwojem technologii 
internetowych. W tej sytuacji nasuwa się 
kilka podstawowych pytań, na które GU-
GiK musi znaleźć dziś odpowiedź. Czy 
w dobie rozwijającego się internetu polska 
geodezja chce być w jego głównym nurcie 
rozwoju, czy będzie stać obok, kibicując 
Google Earth? Jak zwiększyć rolę geodezji 
i kartografii w budowie społeczeństwa in-
formacyjnego, w sprawnym zarządzaniu 
krajem i w jego zrównoważonym rozwo-
ju? Jak zostać głównym rozgrywającym 
na polu geoinformatyki? 

Rozwiązanie tych problemów przyszło 
z Unii Europejskiej wraz z dyrektywą IN-
SPIRE. Jest nim otwarcie baz danych do 
szerokiego wykorzystania, budowa usług 
sieciowych oraz baz metadanych, krótko 
mówiąc – budowa infrastruktury danych 
przestrzennych.

l infORMaTYzaCJa zasObów 
danYCh PRzEsTRzEnnYCh

W ramach cyklu „SDI inaczej” publi-
kowanego na łamach GEODETY w 2005 
i 2006 r. wraz ze współautorami stara-
łem się przybliżyć ideę infrastruktury 
danych przestrzennych oraz naszkico-
wać zakres prac, jakie należy podjąć 
w celu rozpoczęcia jej budowy. Dzisiaj, 
po rocznej przerwie, w nowej roli, posta-
ram przybliżyć działania podejmowane 
przez GUGiK w nieco węższym zakresie 

– budowy infrastruktury informacji geo-
dezyjnej i kartograficznej. W poprzed-
nich dziesięciu odcinkach wielokrotnie 
pisaliśmy, czym jest SDI. Najczęściej uży-
wana jest definicja określająca SDI jako 
zespół środków o charakterze prawnym, 
organizacyjnym, finansowym i techno-
logicznym mających na celu ułatwienie 
dostępu do danych przestrzennych. SDI 
można również traktować jako końcowy 
etap procesu informatyzacji zasobów da-
nych przestrzennych dla całego kraju. 

Początkiem informatyzacji w poszcze-
gólnych resortach jest na ogół wektory-
zacja map analogowych i budowa baz 
danych. Najczęściej zakres wektoryza-
cji obejmował u nas pełną treść posia-
danych map. W konsekwencji powsta-
jące bazy danych powielały informacje 
w pewnym zakresie. Na przykład w GU-
GiK opracowywana jest mapa hydrogra-
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ficzna, w IMGW – Komputerowa Ma-
pa Podziału Hydrograficznego Polski, 
a w PIG – mapa hydrogeologiczna. Po-
zyskiwanie, aktualizacja i zarządzanie 
tymi samymi danymi w wielu resortach 
angażuje potencjał ludzki i techniczny, 
niepotrzebnie podnosząc koszty. Dodat-
kowo, wykorzystywanie map opracowa-
nych w różnym czasie i w odmiennych 
odwzorowaniach sprawiło, iż zamiast 
uporządkowania często uzyskujemy od-
mienny efekt, czego przykładem może 
być rysunek 1. 

Dalszym ciągiem procesu informaty-
zacji państwowego zasobu danych prze-
strzennych, a jednocześnie pierwszym 
etapem budowy krajowej SDI, jest udo-
stępnianie danych w internecie. Dzia-
łania te mają charakter techniczny i są 
ukierunkowane na publikowanie kon-
kretnych, gotowych produktów, takich 
jak: ortofotomapa, baza danych ogólno-
geograficznych czy VMAPL2. 

W drugim etapie budowy krajowej SDI 
istotne jest ukierunkowanie na zmiany 
prawne i organizacyjne mające na celu 
wypracowanie porozumień instytucjo-
nalnych dotyczących: 
lwzajemnej wymiany danych, 
leliminacji wielokrotnego pozyski-

wania danych w poszczególnych resor-
tach, 
lintegracji rejestrów publicznych,
lwprowadzenia interoperacyjności. 
Interoperacyjność umożliwia m.in. 

dostęp do danych z różnych resortów, 
np. zasobów państwowej służby geolo-
gicznej czy ochrony środowiska. Dzięki 
usługom sieciowym WMS i WFS można 
uzyskać dostęp on-line do aktualnych 
i wiarygodnych danych (np. referencyj-
nych) pochodzących od służby geode-

zyjnej i kartograficznej, niezależnie 
od wykorzystywanego oprogramo-
wania. Interoperacyjność pozwa-
la również na łączenie w sposób 
niezauważalny dla użytkownika 
danych pochodzących z różnych 
źródeł. Dla SDI ma to kluczowe 
znaczenie, bowiem internauta od-
nosi wrażenie, że pracuje na jed-
nej ciągłej bazie danych, podczas 
gdy stanowi ona złożenie danych 
pochodzących z różnych serwisów 
WWW. 

W końcowym etapie informaty-
zacji państwowa służba geologicz-
na powinna mieć możliwość dru-
kowania dokładnie takich samych 
map jak w punkcie wyjściowym 
procesu informatyzacji. Różnica 
będzie polegała jedynie na więk-

szym stopniu ich spójności i aktualno-
ści, przy zmniejszeniu zakresu własnych 
baz danych (rys. 2). 

Budowa SDI powinna ograniczyć za-
kres, a w konsekwencji ilość danych 
przestrzennych pozyskiwanych w po-
szczególnych resortach (tak aby każdy 
odpowiadał za informacje, które są mu 
przynależne), oraz doprowadzić do spój-
ności danych. Istotnym efektem budowy 
SDI jest podniesienie aktualności i wia-
rygodności danych i całkowite pokrycie 
kraju danymi podstawowymi.

l infRasTRuKTuRa 
infORMaCJi GEOdEzYJnEJ 
i KaRTOGRafiCznEJ

INSPIRE (Infrastructure for Spatial In-
formation in the European Community) 
jest europejską infrastrukturą informacji 
przestrzennej w szerokim rozumieniu 
terminu informacja przestrzenna. Zgod-
nie z założeniami składa się ona z in-
frastruktur krajów członkowskich, a te 
mogą się składać z infrastruktur bran-
żowych. Główne założenia budowy SDI 
(związane z ideą tworzenia baz referen-
cyjnych, baz metadanych oraz wielo-
krotnego wykorzystania danych) zosta-
ły wdrożone w Polsce w latach 80. wraz 
z powołaniem do życia ośrodków doku-
mentacji geodezyjnej i kartograficznej 
(ODGiK-ów). Uregulowany ustawą Pgik 
obowiązek zgłaszania prac geodezyj-
nych, kartograficznych i fotogrametrycz-
nych do ODGiK-ów przed rozpoczęciem 
prac terenowych oraz przekazywania 
operatu po zakończeniu prac do pań-
stwowego zasobu geodezyjnego i karto-
graficznego (pzgik) jest niewątpliwym 
dorobkiem polskiej geodezji. Zapewnia 
to maksymalne wykorzystanie już opra-

cowanych materiałów i eliminuje wyko-
nywanie tych samych prac dwukrotnie. 
System ten dobrze się sprawdzał w po-
przedniej epoce map analogowych.

Infrastruktura Informacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej (IIGiK) jest resortową 
infrastrukturą informacyjną realizują-
cą podstawowe zadania służby geode-
zyjnej i kartograficznej. Najważniejsze 
działania związane z budową IIGiK po-
dejmowane przez głównego geodetę kra-
ju (GGK) obejmują:
lzmiany regulacji prawnych i orga-

nizacyjnych (w Pgik oraz rozporządze-
niach branżowych) – obecnie w ogra-
niczonym zakresie ze względu na brak 
upoważnień GGK do podejmowania ini-
cjatyw legislacyjnych,
l tworzenie baz danych referencyj-

nych – georeferencyjna baza danych 
obiektów topograficznych będzie stano-
wić podstawowe odniesienie przestrzen-
ne dla wszelkich opracowań tematycz-
nych,
lbudowę Aktywnej Sieci Geodezyjnej 

EUPOS – ponad 70 stacji referencyjnych 
GPS pozwalających na wyznaczenie jed-
nolitego układu odniesienia, co znacznie 
zmniejszy koszt i czas pomiarów,
l realizację projektu GEOPORTAL.

GOV.PL,
l integrację i harmonizację różnych 

rejestrów publicznych zawierających in-
formacje odnoszące się do przestrzeni, ze 
szczególnym uwzględnieniem ewidencji 
gruntów i budynków (EGiB) oraz ksiąg 
wieczystych (KW),
lbudowę krajowego systemu baz me-

tadanych dla geoinformacji,
lprace standaryzacyjne i normali-

zacyjne – opracowanie profilu metada-
nych oraz implementację standardów 
WMS i WFS w celu udostępniania da-
nych z państwowego zasobu geodezyj-
nego i kartograficznego,
lporozumienia instytucjonalne – po-

wołanie międzyresortowej rady ds. im-
plementacji INSPIRE,
lpromowanie wolnego oprogramowa-

nia – dostosowanie najlepszych pakie-
tów wolnego oprogramowania SDI i GIS 
do potrzeb krajowych.

l inTEGRaCJa baz danYCh 
i REJEsTRów PubLiCznYCh

W kraju istnieje ponad 3000 rejestrów 
publicznych. Jak już wspomniano, budo-
wa SDI może być traktowana jako proces 
porządkowania, integrowania i zmniej-
szania liczby baz danych oraz rejestrów 
publicznych. W tym obszarze, oprócz 
kontynuacji prac nad harmonizacją re-

rys. 1. brak spójności danych
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jestrów EGiB i ksiąg wieczystych, w GU-
GiK planowane są dwa istotne działania. 
Pierwsze dotyczy integracji trzech ist-
niejących rejestrów: Państwowego Re-
jestru Granic (PRG), Państwowego Reje-
stru Nazw Geograficznych (PRNG) oraz 
rejestru TERYT. W planie informatyzacji 
państwa przewidziane jest utworzenie 
nowego rejestru pod nazwą TERYT2. Ma 
on zostać zaimplementowany w postaci 
systemu obejmującego rozwiązania tech-
nologiczne i organizacyjne gwarantujące 
ciągłą aktualizację danych oraz ich udo-
stępnianie w internecie.

Drugie zadanie planowane przez GU-
GiK jest związane z integracją trzech baz 
danych opracowywanych na poziomie 
powiatu, to jest: mapy zasadniczej, EGiB 
oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbroje-
nia terenu (GESUT). W obecnej postaci 
każda z opracowanych baz posiada wła-
sny model danych powielający obiekty 
z baz pozostałych i zmieniający dodat-
kowo ich systematykę i semantykę. Dla 
przykładu budynek rysowany na mapie 
zasadniczej jest definiowany jako obiekt 
o kodzie: Budynek (kody: 312, BUD) GEO-
METRIA: Obszar spójny ograniczony zbio-
rem łamanych uogólnionych zamkniętych. 
Na mapie ewidencyjnej zaś jako: Budynek 
(rekord obszarowy, kod G5BUD) GEOME-
TRIA: Zbiór poligonów z enklawami. 

Na rysunku 3 schematycznie przedsta-
wiono bazy danych budowane na pozio-
mie powiatowym, wykorzystujące trzy 
niezależne modele danych i posiadające 
wspólne obiekty odmiennie definiowane. 
W wyniku integracji modeli baz danych 

rys. 2. inFormatyzacja państwowych zasobów danych przestrzennych
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rys. 4. modeL bazy danych
przestrzennych 
z wyodrĘbnionĄ egib
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powstanie dla danych geometrycznych 
jeden model bazy, w którym ze wzglę-
du na sposób aktualizacji wyodrębniona 
jest część ewidencyjna (Rys. 4). Założe-
niem jednak jest, aby żaden z obiektów 
nie występował dwukrotnie. Model ten 
powstanie w ramach projektu MSIP re-
alizowanego w Mazowieckim Urzędzie 
Marszałkowskim.

lPOTRzEbnE  
GEnERaLnE zMianY

Budowa infrastruktury danych prze-
strzennych może być traktowana jako 
aktualny, zaawansowany pod względem 
technologicznym, etap procesu infor-
matyzacji państwowego zasobu danych 

przestrzennych, polegający na pełnym 
wykorzystaniu posiadanych danych cyf-
rowych. Etap ten wymaga nowego spo-
sobu myślenia o metodach realizacji do-
tychczasowych zadań i obejmuje zmiany 
prawne, organizacyjne i ekonomiczne, 
a nie tylko technologiczne. 

W ramach budowy krajowej SDI GU-
GiK rozpoczął budowę infrastruktury 
informacji geodezyjnej i kartograficz-
nej. Jej głównym zadaniem jest ułatwie-
nie dostępu do danych z państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
Infrastruktura ta stanowi podstawowy 
komponent infrastruktury informacyj-
nej kraju i ukierunkowana jest na wspo-
maganie funkcjonowania administracji 
pub licznej. W kolejnych odcinkach cyklu 
„SDI inaczej” postaram się szczegółowo 
przybliżyć podjęte oraz planowane dzia-
łania GUGiK w tym zakresie.

dR adaM iwaniaK
jest wiceprezesem GuGiK

lw artykule wykorzystano materiał opracowany 
na Konferencję PTiP (warszawa, listopad 2007) 
i opublikowany w „Rocznikach Geomatyki”, rok 2007, 
tom v, zeszyt 6.

rys. 3. modeL baz danych przestrzennych w powiecie 
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bazy zawierają wspólne obiekty odmiennie definiowane w poszczególnych bazach


