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Czym jest GIS?
•

Geographic Information System jest narzędziem biznesowym
wspomagającym pobieranie, gromadzenie, analizowanie
i prezentowanie informacji geograficznych, przy czym informacje
te są ściśle powiązane z konkretnymi obiektami (lokalizacjami)

Potrzeba chwili
•

około 80% decyzji administracyjnych
posiada odniesienie przestrzenne –
dotyczy konkretnego miejsca w terenie
o określonych współrzędnych
geograficznych

•

większość decyzji dotyczy działań
inwestycyjnych powodujących trwałe
skutki w zagospodarowaniu
przestrzennym

•

szybkość zmian zachodzących w
otaczającej nas przestrzeni determinuje
potrzebę sprawnego zarządzania
danymi o terenie

•

jest rzeczą trudną skuteczne i efektywne
zarządzanie zasobami przestrzeni bez
sprawnego systemu informacyjnego
klasy GIS

dlatego bazy danych przestrzennych i systemy GIS stały się dziś
niezbędnym elementem w procesach zarządzania

Infrastruktura informacji
przestrzennej – projekt ustawy
Ustawa określi zasady powszechnego udostępniania i
praktycznego stosowania informacji przestrzennej odnoszącej się
do terytorium Polski.
Zasady dotyczą:
• danych przestrzennych i metadanych infrastruktury informacji
przestrzennej;
• interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych;
• usług sieciowych infrastruktury informacji przestrzennej;
• wspólnego korzystania z danych przestrzennych;
• współdziałania i koordynacji w zakresie infrastruktury informacji
przestrzennej.

Informacja przestrzenna
Informacja Przestrzenna gromadzona jest w:
• Bazach Danych Referencyjnych stanowiących
Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny na poziomach:
centralnym – CODGiK, wojewódzkim – WODGiK, powiatowym – PODGiK
• Bazach Danych Tematycznych prowadzonych przez instytucje:
rządowe (np. GUS, IMGW, IOŚ, PIG, PIOŚ, itd.)
samorządowe
Źródłami danych dla opracowania informacji przestrzennej są m.in.:
istniejące opracowania geodezyjno-kartograficzne
wielko- i małoskalowe (WODGiK, PODGiK);
ortofotomapa (zdjęcia lotnicze i satelitarne – WODGiK);
ewidencja gruntów i budynków (Starostwo);
kody terytorialne (GUS);
mpzp, ulice i numery adresowe (Gmina);
dane opisowe i graficzne zawarte w bazach wymienionych instytucji.

Cel

Nowoczesny System
Informacji Przestrzennej

W założeniach budowy systemu jest stworzenie infrastruktury
technicznej, bazodanowej, aplikacyjnej i kadrowej, składającej się
na nowoczesny System Informacji Przestrzennej, zapewniający
powiązanie w sieć współpracy, rozproszonych dostawców danych
i analiz przestrzennych oraz użytkowników.
Celem realizacji Systemu jest:
• stworzenie systemu informacji przestrzennej wspomagającego
zarządzanie, promocję i rozwój województwa, powiatu i gminy
oraz mechanizmów wzajemnego przepływu informacji pomiędzy
administracjami i służbami różnych poziomów (województwo –
powiat – gmina);
• przekształcenie istniejących danych analogowych i cyfrowych do
postaci zastosowanego standardu geoinformacji w systemie.

Założenia systemu
•

Tworzymy warunki do powstawania, gromadzenia, aktualizacji i
udostępniania geoinformacyjnych baz danych oraz analizowania i
monitorowania zachodzących w przestrzeni zjawisk.

•

Wykorzystanie rozproszonej architektury systemu klient – serwer,
niezależne (równorzędne) serwery baz danych i usług GIS.

•

Środowisko programowe (aplikacje użytkowe) charakteryzuje się
dużą skalowalnością i elastycznością uwarunkowaną liczbą
uczestników (beneficjentów) zasilających i korzystających z systemu
oraz różnorodnością ich potrzeb.

•

System będzie wykorzystywał infrastrukturę szerokopasmowej sieci
informacyjnej na wszystkich poziomach: wojewódzkim, powiatowym
i gminnym.

•

System będzie zasilany systemami i bazami danych Wojewódzkiej
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz systemami i bazami danych
jednostek samorządu terytorialnego.

•

Dane spoza zasobu geodezyjnego i kartograficznego powinny
pozwolić na zintegrowanie i korzystanie z ogólnodostępnych
serwisów państwowych i regionalnych.

Identyfikacja potrzeb
uczestników i użytkowników
Potrzeby uczestników obejmują:
• Zadania statutowe – potrzeby związane ze wspomaganiem realizowanych
zadań i czynności (pomoc w zarządzaniu, szybki dostęp do informacji i
analiz, przyspieszenie obsługi klienta
i procesów w instytucji)
• Potrzeby o charakterze infrastrukturalnym (sprzęt, oprogramowanie)
• Potrzeby edukacyjno – szkoleniowe (wyszkolenie pracowników do obsługi
Systemu)
Sposób identyfikacji:
• Identyfikacja potrzeb użytkowników odbędzie się zasadniczo
podczas badań ankietowych i konsultacji bezpośrednich.
• Badania przeprowadzane wśród beneficjentów projektowanego Systemu
Informacji Przestrzennej będzie miało na celu przede wszystkim
umożliwienie precyzyjnego sformułowania założeń tworzenia systemu.

Koncepcja organizacyjno –
technologiczna
Systemu Informacji Przestrzennej
Otwarta i rozproszona architektura klient – serwer zorientowana jest na usługi.
•

Rozproszona architektura systemu przewiduje umiejscowienie na poziomie
centralnym zarządzanie aplikacjami poprzez Regionalne Centrum Przetwarzania
Danych – RCPD. Za pomocą serwera aplikacji realizującego portal Systemu dane
udostępniane będą w sieci Internet uczestnikom i użytkownikom korzystającym z
przeglądarek WWW.

•

Dostęp do danych realizowany będzie poprzez serwer aplikacji WWW, na którym
umieszczony jest główny portal Systemu (Regionalne Centrum Przetwarzania Danych –
RCPD), zawierający geoportal z wyszukiwarką metadanych. Takie rozwiązanie
zapewnia szybki dostęp do danych, natomiast użytkownicy potrzebujący informacji o
danych mogą uzyskać informację o źródle pochodzenia danych i ewentualnie o
sposobach ich pozyskania.

•

Bazy danych referencyjnych funkcjonujące w modelu rozproszonym systemu będzie
składała się z dwóch części: zasobu o charakterze regionalnym oraz zasobu o
charakterze lokalnym. Ponadto w każdej z tych dwóch części będzie występował
podział na dane referencyjne oraz tematyczne.

•

Odrębnym komponentem, funkcjonującym centralnie w regionie, będzie baza
informacji o metadanych, gromadząca informacje o wszystkich zasobach dostępnych
w regionie.

Schemat działania
Systemu Informacji Przestrzennej
Aplikacje branŜowe
zasilające
bazę danych

Komputer z dostępem do Internetu

Aplikacje branŜowe
zasilające
bazę danych
Główne aplikacje branŜowe
odpytujące bazę danych
JĄDRO
SYSTEMU
Komputer z dostępem do Internetu

Aplikacje branŜowe
zasilające
bazę danych

Baza danych
Komputer JST z dostępem do Internetu

Komputer z dostępem do Internetu

Koncepcja organizacyjno –
technologiczna
Systemu Informacji Przestrzennej cd.
•

Wejściem do Systemu dla wszystkich grup użytkowników oraz obywateli będzie
portal internetowy.

•

Dostęp do danych realizowany jest poprzez serwer aplikacji WWW, na którym
umieszczony jest główny portal Systemu, o charakterze portalu kartograficznego
(geoportal) z wyszukiwarką metadanych (Metaportal).

•

Portal Systemu powinien udostępniać predefiniowane zestawy map
tematycznych przeznaczone dla typowych użytkowników: turystów,
przedsiębiorców, mieszkańców. Użytkownikom samorządowym (gmina, powiat,
województwo), posiadającym odpowiednie uprawnienia, portal powinien
udostępniać szersze zestawy danych np. dane referencyjne.

•

System składa się również z przeznaczonych dla różnych grup użytkowników
typów powtarzalnych struktur lokalnych – Lokalne Centra Przetwarzania Danych
(LCPD). W siedzibie powiatu powinna znajdować się lokalna baza danych oraz
serwer aplikacji GIS. Za pomocą aplikacji dostępnej w przeglądarce internetowej,
a przeznaczonej dla użytkowników znajdujących się w gminach oraz w powiecie
zapewniona będzie możliwość edycji i aktualizacji gromadzonych danych.

Zasób informacyjny Systemu
Zasób informacyjny dzielimy na zasób: referencyjny i tematyczny
Ze względu na kryterium stopnia szczegółowości agregacji danych
zasób dzielimy na:
– Zasób referencyjny poziomu regionalnego,
– Zasób referencyjny poziomu lokalnego,
– Zasób informacyjny danych tematycznych w ujęciu regionalnym,
– Zasób informacyjny danych tematycznych w ujęciu lokalnym.

Zakres informacyjny poziomu
regionalnego – referencyjny
Podstawowy zasób danych referencyjnych stanowi pzgik
poziomu regionalnego, w odniesieniu do którego będą
prowadzone analizy przestrzenne w skali województwa.
– Topograficzna Baza Danych (TBD) województwa
kujawsko – pomorskiego
o szczegółowości skali 1:10000;
– Baza Danych Ogólnogeograficznych (BDO)
województwa kujawsko – pomorskiego w skali
1:250000 – przeglądowa;
– VMap L2 o szczegółowości skali 1:50000;
– Rastrowe mapy topograficzne przeliczone na układ
PUWG 1992;
– Ortofotomapa w postaci cyfrowej w skali 1:5000
wykonana ze zdjęć lotniczych z 2005 r.;
– Numeryczny Model Terenu (NMT);
– Baza danych Hydrograficznych o szczegółowości
skali 1:50000;
– Baza danych Sozologicznych o szczegółowości skali
1:50000;
– Państwowy Rejestr Granic;
– Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych.

Funkcjonalność Systemu w
zakresie edycji, przeglądania
i analiz danych
Funkcjonalność realizowana z wykorzystaniem przeglądarek www:
•
•
•
•
•

interakcję z wyświetlaną mapą;
narzędzia edycji „własnych" danych tematycznych;
możliwość wydruku mapy lub zapisu do pliku rastrowego.
możliwość tworzenia kompozycji i wydruku;
budowanie prostych zapytań atrybutowych i przestrzennych;

Użytkownicy zaawansowani – zaawansowany klient o odpowiednich uprawnieniach w Systemie
korzystać będą z pełnej funkcjonalności:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

możliwości dostosowania graficznego interfejsu do potrzeb użytkownika;
wprowadzanie i edycja danych wektorowych, rastrowych i metadanych;
zarządzanie widokiem i kompozycją danych przestrzennych;
praca z danymi przechowywanymi tabelarycznie;
budowanie złożonych wielokryterialnych analizy przestrzennych i atrybutowych;
jednoczesne wyświetlanie danych rastrowych i wektorowych;
włączanie i wyłączanie widoczności warstw z możliwością automatyzacji wyświetlania;
zarządzanie i edycja danymi przechowywanymi w strukturach plikowych i strukturach
relacyjnych baz danych;
obsługa danych pochodzących z różnych formatów i modeli danych;
możliwość publikowania danych i projektów mapowych;
obsługa krajowych i międzynarodowych oraz własnych układów współrzędnych.

Funkcjonalność systemu w
zakresie prezentowania, publikacji
i dystrybucji danych
System powinien umożliwiać udostępnianie wyników zaawansowanych projektów
mapowych (mapy tematyczne, wizualizacje 2D i 3D, analizy zjawisk) wykonywanych na
stanowiskach typu desktop przez specjalistów w sieci Internet /Intranet - w trybie online.
Realizacja tej grupy funkcjonalności realizowana będzie poprzez:
•
publikację serwisów tematycznych w sieci Intranet/lnternet;
•
publikowanie projektów mapowych w trybie on-line/off-line;
•
wytwarzanie produktów Systemu w postaci:
– map tematycznych,
– analiz,
– wizualizacji 2D i 3D,
– wykresów, diagramów i raportów.
•
dystrybucję produktów Systemu w sposób analogowy (wydruki i wyploty)

Funkcjonalność wspomagająca
realizację podstawowych zadań
jednostek samorządu terytorialnego
Do najistotniejszych funkcji administracyjnych zaliczamy:
–
–
–
–

inwentaryzację zasobów;
monitorowanie zmian;
archiwizację danych;
tworzenie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami

Najważniejsze funkcje analityczne SIP to:
•
•
•
•
•

Tworzenie złożonych analiz przestrzennych charakteryzujących bieżący stan zasobów
przyrodniczych oraz warunków społeczno – gospodarczych;
Prognozowanie i modelowanie zmian stanu różnych aspektów przestrzeni zarówno w ujęciu
przyrodniczym jak i społeczno - gospodarczym;
Wyznaczanie obszarów przeznaczonych pod inwestycje, obszarów przewidzianych do
rekultywacji lub innych powierzchni spełniających ściśle określone przez użytkownika kryteria
środowiskowo – przyrodnicze i ekonomiczne;
Modelowanie i prognozowanie zmian w przestrzeni w aspekcie przyrodniczym i społecznogospodarczym na skutek podejmowanych lub zaniechanych działań ochronnych i rozwoju
gospodarczego;
Wsparcie decyzji dotyczących lokalizowania inwestycji, analizowania obrotu
nieruchomościami i gospodarki gruntami (wyłączenie z rolniczego i leśnego użytkowania),
ochrony powierzchni ziemi, rejestracji szkód i zagrożeń w środowisku, decyzji dotyczących
rekultywacji inwentaryzacji zjawisk degradacji środowiska.

Przykładowe warstwy
informacyjne dla JST
• warstwa planistyczna
• warstwa decyzji poziomu gmin
(uzupełniona decyzjami poziomu wojewódzkiego)
• warstwa ofert nieruchomości
(oferty inwestycyjne – nieruchomości
posiadających infrastrukturę
techniczną przeznaczone pod inwestycje)
• warstwa ewidencji gruntów i budynków
• warstwa mienia województwa

Integracja danych
przestrzennych
Zabudowa i drogi:
– WODGiK, PODGiK
Baza adresowa:
– Gmina
Ewidencja Gruntów i
Budynków:
– Starostwo (PODGiK)
Ortofotomapa:
– WODGiK
mpzp: – Gmina

Pobieranie informacji o przeznaczeniu
obiektów mpzp

ŹRÓDŁA DANYCH:
- mpzp – Gmina
- Działki - Starostwo

Zarządzanie Mieniem Województwa w
Systemie Informacji Przestrzennej
Na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Świeciu
Dane gromadzone są i udostępnianie wg przepisów przez jednostki
administracji samorządowej
Dane z Topograficznej Bazy Danych – WODGIK
Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków - Starostwo Powiatowe
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
miasta Świecie
Ewidencja Mienia Województwa – Wydział Geodezji i Mienia Urzędu
Marszałkowskiego
Opracowanie – Biuro Systemów Informacji Przestrzennej Urzędu
Marszałkowskiego

Materiały źródłowe
Dane z egib:
- wypis – pliki tekstowe (doc, rtf) i inne (pdf),
- wyrys – pliki wektorowe w ukł. współrzędnych (PUWG)

Materiały źródłowe
Wyrys z MPZP - obraz rastrowy (jpg, pdf),
- bez układu współrzędnych geodezyjnych (PUWG).

Materiały źródłowe
Ewidencja mienia województwa: Wypis z MPZP - pliki tekstowe (doc, rtf),
- pliki w formacie Excela (xls)

- obraz rastrowy (jpg, pdf),

Efekt końcowy
LOKALIZACJA OBIEKTU
wg danych egib

Wykorzystanie danych

Potencjalne korzyści
wynikające z wdrożenia
•
•

•
•
•
•
•
•
•

skrócenie czasu i podniesienie jakości usług świadczonych przez jednostki administracji
publicznej dla ludności oraz potencjalnych inwestorów,
eliminacja powielania wysiłków oraz prawdopodobnych błędów i nieścisłości
związanych z wielokrotnym pozyskiwaniem tych samych zasobów danych przez różne
instytucje w regionie, prowadzące w konsekwencji do realnych oszczędności i lepszego
wykorzystania środków finansowych,
poprawa współpracy i koordynacji programów o zasięgu/ znaczeniu regionalnym,
między powiatowym lub między gminami, poprzez udostępnienie dostępu do spójnego
i najbardziej aktualnego zasobu informacyjnego,
możliwość przejrzystej prezentacji zalet regionu potencjalnym inwestorom
kompleksowe przygotowanie podejmowanych działań strategicznych – wspomaganie
procesu podejmowania decyzji,
możliwość monitorowania efektów inicjatyw społeczno – gospodarczych w
poszczególnych obszarach regionu,
pomoc przeplanowaniu i monitoringu wykorzystania środków budżetowych,
zwiększenie kontroli społecznej w zakresie wykorzystania środowiska naturalnego,
budowanie zaufania społecznego dla działań podejmowanych przez władze regionu,
powiatów oraz gmin poprzez poprawę przejrzystości funkcjonowania jednostek
samorządu terytorialnego, włączenia obywateli w realizację celów wspólnych (strategii
rozwoju jednostek samorządu terytorialnego), zwiększenie przewidywalności kolejnych
inicjatyw podejmowanych przez władze samorządowe, oraz umożliwienie obywatelom
sprawdzenia stopnia realizacji celów i kierunków rozwoju jednostek administracyjnych

Dziękuję za uwagę

Biuro Systemów Informacji Przestrzennej
Wydział Planowania Przestrzennego
Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego
k.gluszek@kujawsko-pomorskie.pl
sip@kujawsko-pomorskie.pl

