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Moduł Informacji Przestrzennej projektu
„Infostrada Kujaw i Pomorza”
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej województwa Kujawsko
Pomorskiego:

• integrującego dane geoprzestrzenne całego regionu
• wspomagającego zarządzanie przestrzenią województwa, powiatu i
gminy

• usprawniającego przepływ danych i informacji pomiędzy
jednostkami administracyjnymi, służbami różnych poziomów
(województwo – powiat – gmina) i obywatelami
• integrującego i usprawniającego działalność administracji publicznej
regionu

Przestrzeń – dobro ograniczone
Racjonalne gospodarowanie przestrzenią wymaga szczegółowej
informacji o jej zasobach, nie tylko w zakresie ilościowym i
jakościowym, ale także informacji o ich położeniu i właściwościach
geometrycznych. Narzędziem dostarczającym takich informacji są
obecnie systemy informacji przestrzennej. Przydatność takich
systemów zależy od wielu czynników, ale najważniejszymi są:
• pewność (dokładność danych),
• kompletność informacji
• aktualność - odporność na dynamiczne zmiany.

Definicja SIP
SYSTEM
INFORMACJYJNY
Zbiór danych i narzędzi
do ich przetwarzania

DANE
PRZESTRZENNE
Dane, które są określone
pod względem geograficznym,
czyli względem Ziemi

SYSTEM INFORMACJI
PRZESTRZENNEJ
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Definicje
SIT = SIP = GIS
• System Informacji o Terenie
• System Informacji Przestrzennej
• System Informacji Geograficznej (ang. Geographic Information System)

GIS – Geographical Information System
System Informacji Przestrzennej (Geograficznej)
GIS – zorganizowany zbiór: sprzętu, oprogramowania, danych i
użytkowników, zaprojektowany w celu efektywnego gromadzenia,
przechowywania, aktualizacji, przetwarzania, analizowania i wizualizacji
informacji zlokalizowanych i powiązanych geograficznie.

Informacje przestrzenne - informacje o położeniu, geometrycznych
własnościach i przestrzennych relacjach obiektów trwałych i zjawisk, które
mogą być identyfikowane w odniesieniu do Ziemi.

Struktura warstwowa organizacji
danych przestrzennych
Obszary przemysłowe
Granice administracyjne

Sieci infrastruktury
Rejestr planów miejscowych
ewidencja gruntów i budynków
Drogi i ulice

Komponenty SIP
Oprogramowanie

Sprzęt

Ludzie

Dane

SIP

Metody

Obszary zastosowań SIP

Przykłady zastosowań SIP
Analiza zmian zagospodarowania na podstawie zdjęć lotniczych

Przykłady zastosowań SIP
Analiza EGiB oraz bazy PESEL na obszarze inwestycyjnym

Przykłady zastosowań SIP
Analiza strefy zalewowej z wykorzystaniem EGiB oraz bazy PESEL

Kujawsko-Pomorski System Informacji
Przestrzennej (K-PSIP)
Cele systemu:
• 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
• Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego
• Realizacja wytycznych dyrektywy INSPIRE

• Rozwój Infrastruktury Danych Przestrzennych ( SDI – Spatial Data
Infrastructure )

Kujawsko-Pomorski System Informacji
Przestrzennej (K-PSIP)
Założenia systemu:
• Kluczowy element infrastruktury województwa

• System hierarchiczny z podziałem na 3 poziomy: wojewódzki, powiatowy i
gminny
• Ograniczający duplikowanie danych w poszczególnych jednostkach
administracji
• Wykorzystujący infrastrukturę Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej
• Zapewniający dostęp mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do
informacji przestrzennej w zakresie wymaganym wytycznymi dyrektywy
INSPIRE i Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4
marca 2010 r

Kujawsko-Pomorski System Informacji
Przestrzennej (K-PSIP)
Elementy systemu
• infrastruktura techniczna i aplikacyjna,
• bazy danych przestrzennych georeferencyjnych i tematycznych,
• narzędzia do zarządzania i udostępniania danych,
• oraz wykwalifikowana kadra operatorów.
Interfejsem umożliwiającym dostęp do Systemu będzie Portal
Informacji Przestrzennej – serwis internetowy pełniący rolę „wrót”
do KPSIP:
• integrowanie rozproszonych źródeł usług geoinformacyjnych (baz
danych) oraz metadanych,
• ujednolicone rozwiązanie przeznaczone do prowadzenia baz
tematycznych

Kujawsko-Pomorski System Informacji
Przestrzennej (K-PSIP)
Infrastruktura techniczna i aplikacyjna
WOJEWÓDZTWO

POWIATY

GMINY

Serwer
Bazy danych
Usługi

Serwer
Bazy danych
Usługi

Serwer
Bazy danych
Usługi

INTERNET
Mieszkańcy
regionu

Użytkownik

Użytkownik

Użytkownik

K-PSIP Zakres danych przestrzennych
Geodezja i Kartografia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baza Danych Ogólnogeograficznych (BDO)
Baza Danych Topograficznych (TBD
Ewidencja punktów osnowy geodezyjnej podstawowej poziomej i wysokościowej
Ortofotomapy
Numeryczny Model Terenu
Mapy Topograficzne (układ 1965, 1992)
Baza VMapL2
Mapy Tematyczne: sozologiczna i hydrograficzna
Ewidencja gruntów i budynków
Baza adresowa
Numeryczna mapa zasadnicza
Użytkowanie i klasyfikacja gruntów

Zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
• Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa KujawskoPomorskiego
• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (obowiązujące)
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (obowiązujące)

Ochrona środowiska i przyrody

• Przyrodnicza baza danych przestrzennych

Społeczeństwo (dane demograficzne, sprawy socjalne)
• Ewidencja Ludności – Baza PESEL

K-PSIP Funkcjonalność systemu
Ujednolicone rozwiązania:
•

Publikacji powiatowych rejestrów EGiB;

•

Publikacji gminnych rejestrów MPZP;

•

Tworzenia analiz demograficznych na podstawie danych meldunkowych PESEL oraz danych
statystycznych GUS;

•

Gminnych rejestrów ewidencji miejscowości, ulic i adresów;

•

Zarządzania kryzysowego w tym określania stref zalewowych i tworzenia analiz chemicznych zgodnie z
metodyką ERG2008;

•

Publikacji zbiorów dotyczących ochrony środowiska;

•

Prowadzenia obszarów inwestycyjnych;

•

Prowadzenia rejestru zabytków;

•

Prowadzenia numeracji dróg powiatowych i gminnych;

•

Prowadzenia rejestru mienia;

•

Prowadzenia decyzji architektonicznych.

K-PSIP Kluczowe komponenty aplikacyjne węzłów
na poszczególnych poziomach Systemu
• Oprogramowanie Systemu GIS
(aplikacja typu desktop)

• Oprogramowanie serwera baz danych
• Oprogramowanie serwera usług danych przestrzennych
(WFS, WMS, KML, GML, ...) tylko węzeł wojewódzki i powiatowe

• Oprogramowanie serwera usług wyszukiwania

(zbiory, serie i usługi danych przestrzennych, metadane) tylko węzeł wojewódzki i powiatowe

• Oprogramowanie modułu Administracji Węzła

(monitorowanie serwisów, archiwizacja danych, zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami)

• Oprogramowanie Klienta Usług

(dostęp do zgromadzonych danych przestrzennych z poziomu przeglądarki internetowej) węzeł
gminny korzystać będzie z klienta usług węzła powiatowego

• Oprogramowanie modułów obsługi rejestrów

K-PSIP

Cechy i funkcje aplikacji klienckiej

- zapewniającej dostęp do zgromadzonych danych przestrzennych z poziomu przeglądarki
internetowej
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

logowanie do trybu autoryzowanego,
możliwość zmiany zawartości i kompozycji mapy,
nawigowanie na mapie,
zmiana symboliki obiektów,
identyfikacja obiektów na mapie i przeglądanie danych atrybutowych,
multiselekcja, tworzenie tabelarycznych zestawień,
funkcja wyboru podkładów ortofotomapy wykonanych w różnych okresach (np. w celu
zidentyfikowania zmian zagospodarowania na podstawie zdjęć lotniczych)
funkcje pomiarów odległości, powierzchni i wysokości terenu (rzędnej) na mapie,
wybór układów współrzędnych,
funkcje tworzenia szkiców, ich edytowania, łączenia i tworzenia stref buforowych,
funkcje wydruków map z możliwością dopasowania i opisania kompozycji do aktualnych potrzeb
użytkownika,
wyszukiwanie obiektów (uproszczone i zaawansowane na podstawie wartości wybranych pól
atrybutowych),
usuwanie i dodawanie warstw mapy na podstawie wybranych serwisów danych przestrzennych,
funkcja wczytywania i zapisywania ustawień okna mapy użytkownika,
funkcje wyszukiwania metadanych

K-PSIP

Moduły obsługi rejestrów wojewódzkich, powiatowych i
gminnych

Komponent/moduł
Moduł przeglądania Ewidencji Gruntów i Budynków
Moduł przeglądania rejestrów MPZP, SUiKZP i PZPW
Moduł prowadzenia decyzji architektonicznych
Moduł zarządzania kryzysowego w zakresie określenia stref
zalewowych
Moduł zarządzania kryzysowego w zakresie tworzenia analiz
chemicznych zgodnie z metodyką ERG2008
Moduł przeglądania usług w zakresie ochrony środowiska
Moduł przeglądania analiz demograficznych na podstawie danych
meldunkowych PESEL
Moduł prowadzenia obszarów inwestycyjnych
Moduł przeglądania/prowadzenia gminnej ewidencji zabytków
Moduł prowadzenia rejestru mienia
Moduł prowadzenia rejestru zakresów lokalizacji inwestycji celu
publicznego
Moduł prowadzenia ewidencji dróg powiatowych/gminnych
Moduł prowadzenia gminnych rejestrów ewidencji miejscowości, ulic i
adresów

wojewódzki

Poziom
powiatowy

gminny

Kujawsko-Pomorski System Informacji
Przestrzennej (K-PSIP)
Etapy wdrożenia systemu
• przetworzenie i zasilenie Systemu zbiorami danych
• opracowanie metadanych dla wojewódzkich, powiatowych i gminnych zbiorów danych i
usług
• opracowanie usług danych INSPIRE dla działek katastralnych, sieci transportu i adresów
• przetworzenie istniejących baz danych punktów adresowych do modelu danych zgodnego z
projektem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
ewidencji miejscowości, ulic i adresów

• opracowanie projektu standardowych modeli oraz profilu metadanych dla opracowań
planistycznych wraz z utworzeniem bazy danych aktualnych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
• przeprowadzenie pilotażu i testowego uruchomienia Systemu dla określonego zakresu
danych oraz części funkcjonalności Systemu

• przeprowadzenie instalacji i konfiguracji komponentów Systemu zgodnie z opracowanym
Projektem Technicznym Systemu
• doprowadzenie do pełnego wdrożenia systemu

Planowany termin realizacji: 2014

Dziękuję za uwagę

adamb@utp.edu.pl
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